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Розділ  І 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1 Колективний договір (далі - Договір) укладено між адміністрацією 

державного підприємства «Охтирське лісове господарство» (далі – адміністрація) 
в особі директора Римар Ю.В., з однієї сторони, і первинною профспілковою 
організацією державного підприємства «Охтирське лісове господарство» (далі – 
профспілка), що представляє інтереси трудового колективу підприємства, з другої 
сторони, в особі Голови профспілкового комітету Рябко Н.К.  

1.2 Сторони визнають повноваження одна одної, визначені чинним 
законодавством, Статутом підприємства, Статутом профспілки, і зобов’язуються 
дотримуватися принципів соціального діалогу, незалежності та рівноправності 
сторін, взаємної поваги та пошуку реальних зобов’язань, обов’язковості 
дотримання досягнутих домовленостей, відповідальності за виконання прийнятих 
зобов’язань. 

1.3 Договір є локальним нормативно-правовим актом, який регулює 
виробничі, трудові та соціально-економічні відносини, узгоджує інтереси 
працівників і власників з питань, що є предметом цього Договору. 

1.4 Договір укладено на основі Законів України “Про колективні договори 
і угоди”, “Про оплату праці”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності”, КЗпП України, діючої Генеральної і Галузевої угод, Статуту 
державного підприємства «Охтирське лісове господарство» та інших нормативно-
правових актів. 

1.5 Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов 
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації 
зобов’язань і положень договору, віддаватимуть перевагу розв’язанню спірних 
питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур 
відповідно до законодавства. 

1.6 Договір поширюється на всіх працівників підприємства, а також на 
виборних та штатних працівників профспілкових органів підприємства. 

Окремі положення договору, що визначаються за взаємною згодою, 
поширюються на пенсіонерів, які оформили пенсію на цьому підприємстві, 
інвалідів праці та сім’ї працівників, загиблих на виробництві. 

1.7 Прийняті за цим договором зобов’язання та домовленості є 
обов’язковими, як мінімальні гаранті, для виконання Сторонами у межах їх 
компетенції та надають відповідні роз’яснення щодо їх застосування. Зміни та 
доповнення до договору можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін. 

Жодна із Сторін протягом дії договору не може в односторонньому 
порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання 
договору, або припинити їх виконання. 

1.8 Сторони зобов’язуються дотримуватися норм, умов та гарантій, а 
також мінімальних соціальних стандартів і соціальних нормативів, передбачених 
чинним законодавством, угодами вищого рівня. 

1.9 Нові законодавчі акти та акти Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України та норми Галузевої угоди, що забезпечують 



 

гарантії вищі від передбачених цим договором, мають пріоритет перед 
положеннями договору. 

Зміни та доповнення до договору, що зумовлені зміною чинного 
законодавства та угод вищого рівня, а також ті, що спрямовані на поліпшення 
положень чинного договору, приймаються спільними рішеннями адміністрації та 
профспілкового комітету. 

У всіх інших випадках пропозиції Сторін про внесення змін чи доповнень 
до договору, після проведення попередніх консультацій і переговорів, виносяться 
на схвалення конференції трудового колективу з метою узгодження позиції, 
досягнення згоди під час прийняття остаточного рішення. 

1.10 Договір набирає чинності з дня підписання і діє до укладення або 
перегляду цього Договору. 

1.11 Адміністрація протягом 10 днів з дня підписання договору Сторонами 
подає на повідомну реєстрацію (або зміни та доповнення до нього) разом з 
додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та його 
копію. 

1.12 Адміністрація зобов’язується в 10 денний термін з дня підписання 
довести зміст договору до відома працівників підприємства. 

 
Розділ  ІІ 

ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА РОЗВИТОК 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Адміністрація зобов’язується: 
2.1 Створити належні умови для забезпечення стабільного та ефективного 

процесу виробництва. 
Забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, 

необхідними для виконання виробничих завдань, норм і нормативів праці та 
створення безпечних умов праці. 

Проводити систематичну роботу щодо технічного переозброєння 
виробництва, підвищення його технічного рівня, запровадження нової техніки, 
прогресивної технології, автоматизації та механізації виробничих процесів.  

2.2 Забезпечити за участю профспілкового комітету формування стратегії і  
прогнозування розвитку підприємства. 

Вживати заходів, спрямованих на найбільш ефективне ведення лісового 
господарства, підвищення якості продукції, збільшення обсягів її виробництва, з 
урахуванням завдань, а також підвищення добробуту працівників та членів їхніх 
сімей. 

2.3 Створювати умови для забезпечення участі працівників в управлінні 
підприємством.  

2.4 Запрошувати представників профспілки на виробничі наради, на яких 
розглядаються результати роботи підприємства, проблемні питання та 
перспективи розвитку підприємства. 

На запрошення профспілки брати участь у заходах щодо захисту трудових 
і соціально-економічних прав працівників. 



 

2.5. Включати представників профспілки, у встановленому законодавством 
порядку, до складу комісій та робочих груп: 

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

- з продажу майна; 
- щодо списання та відчуження майна підприємства; 
- з передачі об’єктів в оренду, з державної власності в комунальну тощо. 
2.6. Залучати представників профспілки: 
- до розроблення пропозицій щодо фінансових планів в частині соціально-

економічного розвитку підприємства; 
- до прийняття рішень з розподілу прибутку, який залишився у 

розпорядженні підприємства на соціально-економічний розвиток, визначений 
колективним договором. 

 
Профспілка зобов’язується: 
2.7 Сприяти адміністрації в реалізації заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності роботи підприємства, а також зміцненню трудової і виробничої 
дисципліни та підвищенню продуктивності праці. 

2.8 Формувати свідоме ставлення працівників до збереження майна 
підприємства, ощадливого використання виробничих ресурсів і матеріальних 
цінностей. 

2.9 Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань 
поліпшення діяльності підприємства, доводити їх до адміністрації й домагатися їх 
реалізації, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи. 

2.10 У разі необхідності запрошувати повноважного представника сторони  
адміністрації на засідання профспілкового комітету, де розглядаються питання 
трудових і соціально-економічних прав працівників. 

2.11 Надавати допомогу трудовим колективам за їх зверненням щодо 
вирішення проблемних питань. Утримуватись від організації та проведення 
страйків та інших акцій масового протесту з питань, передбачених цим 
Договором, за умов їх своєчасного і повного виконання. 

 
Сторони зобов’язуються: 
2.12 Сприяти реалізації регіональної та державної програми розвитку 

лісового господарства. 
2.13 Вживати заходів щодо сталого функціонування підприємства через 

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

2.14 Направляти свою діяльність на створення умов стабільного та 
ефективного 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. 

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



 

2.16 Здійснювати постійний обмін інформацією про перспективи розвитку 
галузі, фінансово-економічний і соціальний стан на підприємстві. 

2.17 Впроваджувати практику проведення аналізу соціально-економічної 
діяльності підприємства при розгляді стану виконання  Договору.  
 

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

 
Адміністрація зобов’язується: 
3.1 Доводити до профспілки наявну інформацію щодо можливості 

проведення на підприємстві: реструктуризації (злиття, приєднання, поділу, 
виділення, перетворення), приватизації, передачі об’єктів з державної у 
комунальну власність, зміни власника, санації, загрози банкрутства (порушення 
справи про банкрутство), часткового зупинення виробництва, ліквідації 
підприємства та  пов’язані з ними звільнення працівників чи погіршення умов їх 
праці. 

3.2 У разі прийняття рішень стосовно підготовки до проведення 
реструктуризації, приватизації тощо, обов’язково включати представника 
профспілки до складу відповідної комісії чи робочої групи. 

3.3 Погоджувати з профспілкою проект програми реструктуризації 
підприємства та переліки майна підприємства, що підлягає списанню, продажу, 
консервації, передачі в оренду, та майна, на базі якого будуть створені нові 
юридичні особи, філії тощо. 

Передбачати у цих програмах окремі розділи з вирішення соціальних 
питань, зокрема, проблем зайнятості, забезпечення та створення нових робочих 
місць, працевлаштування працівників, які вивільняються. 

3.4 Погоджувати з профспілкою пропозиції щодо передачі у комунальну 
власність: майна, закріпленого за підприємством, житлового фонду, споруджених 
за рахунок коштів підприємства. 

Не допускати зміни форми власності, перепрофілювання та ліквідації 
об’єктів соціально-культурної сфери та побутового призначення без згоди 
профспілки. 

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

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

3.6 Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються 
у зв’язку із зміною організації виробництва або форми власності, банкрутством 
підприємства, зокрема щодо: порядку звільнення, виплати вихідної допомоги, 
гарантій працевлаштування, інших пільг і компенсацій таким працівникам. 

Сторони зобов’язуються: 



 

3.7 Надавати трудовому колективу своєчасну і повну інформацію про 
заходи, які здійснюються та необхідні консультації працівникам підприємства 
щодо застосування чинного законодавства України. 

 
Профспілка зобов’язується: 
3.8 Представляти права та інтереси працівників у відносинах з 

адміністрацією щодо управління підприємством, а також у разі зміни організації 
виробництва або форми власності, банкрутства. 

3.9 Брати участь у роботі комісій та робочих груп з реструктуризації, 
приватизації, передачі об’єктів у комунальну власність тощо.  

 
Розділ ІV 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 
 

Адміністрація зобов’язується: 
4.1 Вживати заходів до зменшення плинності кадрів та скорочення 

непродуктивних втрат робочого часу. 
4.2 Не допускати необґрунтованого скорочення робочих місць. У разі 

виникнення об’єктивних причин, через які неминучі звільнення працівників, 
забезпечити проведення звільнень за умови попереднього (не пізніше ніж за три 
місяці) письмового повідомлення первинної профспілкової організації про 
причини, строки їх проведення, кількість і категорії працівників, яких це може 
стосуватися, а також про заходи, які спрямовані на працевлаштування 
працівників, що підлягають вивільненню. Вишукувати додаткові види робіт, 
послуг, які б забезпечили збільшення фінансових надходжень та кількості 
робочих місць: 

- перерозподілу обсягів робіт та робітників між підрозділами підприємства; 
- скорочення замовлень у сторонніх організаціях (СПД) на виконання робіт і 

послуг, які можна виконати власними силами; 
- скасування роботи в надурочний час, у вихідні та святкові дні; 
- скорочення адміністративно-управлінських витрат; 
- припинення укладання нових трудових договорів, у тому числі і на 

визначений термін, на період, коли планується звільнення. 
4.3 Розглядати та враховувати пропозиції профспілки про перенесення 

термінів, тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних із вивільненням 
працівників. 

4.4 Якщо на підприємстві виникає потреба одночасно скоротити більше  
10 відсотків працівників (одноразово або протягом року), то рішення про це 
приймається адміністрацією спільно з профспілковим комітетом після 
погодження з Держлісагентством і ЦК профспілки. 

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

Попереджати працівника про його звільнення 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 



 

працівникові іншу роботу на підприємстві за наявності вакантних робочих місць 
відповідної кваліфікації (посад). 

Організувати взаємодію з центром зайнятості (за місцем знаходження 
підприємства) з питань працевлаштування та інформувати працівників, що 
вивільняються, щодо наявних вакансій на інших підприємствах (району, міста). 

В межах наявних фінансових ресурсів підприємство за згодою працівника 
проводить навчання новій професії чи перекваліфікацію працівників, що 
вивільняються, з метою їх подальшого працевлаштування. 

4.6 Працівникам попередженим про звільнення на підставі пункту 1 статті 
40 КЗпП протягом останнього місяці перед звільненням  надаються на їх 
прохання для пошуку нового місця роботи вільний час з оплатою його не менше 
двох третин тарифної ставки чи окладу. 

4.7 У випадках прихованого безробіття (роботи на умовах неповного 
робочого часу і т.п.) зберігати за працівниками права, пільги та гарантії, 
передбачені договором. 

4.8 Не розривати трудовий договір з ініціативи власника з працівниками, 
перед якими не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплат. 

4.9 Зберігати протягом одного року за працівниками, вивільненими з 
підприємства з підстав, передбачених п.1 ст.40 КЗпП України,  переважне право 
на укладення  трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо 
виникає потреба у працівниках  аналогічної кваліфікації. 

У разі повторного прийняття на роботу таких працівників, зараховувати 
весь попередній стаж їх роботи на підприємстві до безперервного і відновлювати 
для них соціально-побутові пільги, які вони мали до звільнення. 

4.10 Приймати на роботу нових працівників тільки у разі забезпечення 
повної продуктивної зайнятості працюючих і якщо не прогнозуються їх масові 
вивільнення на підставі статті 40 п.1 КЗпП України. 

4.11 Забезпечити професійну проведення професійної перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників у періоди їх неповної зайнятості та для 
працівників, які перебувають під загрозою вивільнення.  

Забезпечити періодичність підвищення кваліфікації працівників – не рідше 
одного разу на 5 років. 

4.12. Забезпечити впровадження системи наставництва для професійної 
адаптації та професійного розвитку працівників, які вперше прийняті на роботу, 
переведені для виконання роботи за іншою професією або на іншу посаду та 
потребують набуття досвіду практичної роботи, освоєння додаткових 
професійних знань, умінь та навичок відповідно до вимог посадової інструкції 
протягом певного часу. Положення про організацію наставництва на виробництві 
(додаток 1 до Договору). 

4.13 Для створення умов для якісної підготовки конкурентоспроможних 
робітничих кадрів, здатних задовольнити вимоги ринку праці, передбачити 
можливість запровадження дуальної форми підготовки робітничих професій у 
співпраці з навчальними закладами. 

4.14 Гарантувати випускникам навчальних закладів усіх рівнів, які 
навчалися за заявками і направленнями підприємств, працевлаштування згідно з 
договорами, які було укладено між підприємством, навчальним закладом і 



 

випускником закладу та забезпечувати їх найманим житлом із відшкодуванням 
вартості проживання в залежності від фінансових можливостей. 

4.15. Проводити удосконалення професійного навчання працівників 
безпосередньо на виробництві, запровадження системи підтвердження 
кваліфікації за робітничими професіями за результатами неформального 
навчання. Порядок присвоєння та застосування кваліфікаційних розрядів (додаток 
2 до Договору). 

 
Профспілка зобов’язується: 
4.16 Здійснювати контроль за дотриманням законодавчих та нормативних 

актів з питань праці і зайнятості. 
4.17 Надавати членам профспілки правову допомогу, консультації і при 

необхідності відстоювати їх права у державних органах і судах.  
4.18 Не давати згоди на розірвання трудового договору з ініціативи 

адміністрації перед якими не погашена заборгованість із виплати заробітної плати 
та інших виплат, що здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

4.19 Згідно із законодавством проводити моніторинг стану роботи з питань 
зайнятості на підприємстві, вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи. 

4.20 Проводити навчання профспілкового активу з питань зайнятості, 
дотримання законодавства при скороченні чисельності найманих працівників. 

4.21 Вести роз’яснювальну роботу серед працівників щодо їх трудових прав 
та правового захисту у разі звільнення. 

 
Розділ  V 

ОПЛАТА  ТА  НОРМУВАННЯ  ПРАЦІ 
 

Адміністрація зобов’язується: 
5.1 Здійснювати оплату праці працівників згідно з чинним законодавством, 

Галузевою угодою та цим договором. Питання організації праці на підприємстві 
впровадження форм і систем заробітної плати, встановлення систем надбавок і 
доплат передбачено в Положенні про оплату праці (додаток 3 до Договору).  

5.2 Установити на підприємстві мінімальну тарифну ставку робітника  
I розряду на лісокультурних (лісогосподарських) роботах не нижче 110 відсотків 
розміру прожиткового мінімуму працездатної особи, встановленого Законом. При 
зміні величини розміру прожиткового мінімуму працездатної особи на 
державному рівні проводити перерахунок установленої тарифної ставки 
робітника I розряду на лісокультурних (лісогосподарських) роботах. 

У разі виникнення об’єктивних фінансово-економічних причин, тимчасово 
на період подолання фінансових труднощів, терміном не більше як на 6 місяців 
(ст. 14 Закону України „Про оплату праці“), з обґрунтуванням та за погодженням 
з профкомом адміністрація може встановлювати рівень оплати праці нижчим від 
визначеного Галузевою угодою та колективним договором чи порівняно з раніше 
прийнятим на підприємстві (але не нижче державних норм і гарантій).  

5.3 Гарантувати, що мінімальний розмір оплати праці працівників, які 
виконують просту роботу, що не вимагає кваліфікації (прибиральник службових 
приміщень, сторож, двірник тощо), не може бути меншим законодавчо 



 

встановленого розміру мінімальної заробітної плати (за умови повного виконання 
місячної, годинної норми праці (обсягу робіт). 

5.4 Винагорода за виконану роботу працівникам підприємства здійснюється 
за такими формами і системами (відрядна, відрядно-преміальна, погодинна, 
погодинно – премійована, контрактна та інші). Перелік виробництв (дільниць, 
бригад) за формами і системами оплати праці (додаток 4 до Договору). 

5.5 Установити: 
5.5.1 Міжрозрядні тарифні коефіцієнти для визначення тарифних ставок 

робітникам, які передбачені в положенні про оплату праці. 
5.5.2 Коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок робітників до 

місячної тарифної ставки робітника І розряду на лісокультурних 
(лісогосподарських) роботах, які передбачені в положенні про оплату праці. 

5.5.3 Схема коефіцієнтів співвідношень посадових окладів керівників, 
професіоналів та фахівців до місячної тарифної ставки робітника І розряду на  
лісокультурних (лісогосподарських) роботах, яка передбачена в положенні про 
оплату праці. 

5.5.4 Схема коефіцієнтів співвідношень місячних тарифних ставок (окладів, 
посадових окладів) працівників наскрізних професій та окремих робітників до 
місячної тарифної ставки робітника І розряду на лісокультурних 
(лісогосподарських) роботах, яка передбачена в положенні про оплату праці. 

5.6 Тарифну сітку та схему посадових окладів формувати на основі 
тарифної ставки робітника І розряду на лісокультурних (лісогосподарських) 
роботах та міжрозрядних, міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень. 
При формуванні схеми посадових окладів максимальні коефіцієнти 
співвідношень не повинні перевищувати мінімальні, установлені більш ніж на 15 
відсотків. 

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, - у розмірі одинарної 

годинної або денної ставки зверх окладу. Оплата праці працівників, зайнятих на 
ліквідації стихійного лиха або виконанні інших особливо важливих завдань, 
проводиться за підвищеними тарифними ставками (окладами), посадовими 
окладами на період їх виконання. 

5.7 Заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не 
передбачені договором, установлювати розмір посадових окладів на 5-15 
відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника. Посадовий оклад 
помічника лісничого установлювати на 5-20 відсотків нижче посадового окладу 
лісничого. 



 

Посадові оклади окремим працівникам, посади яких на передбачені 
договором, визначаються на рівні посадових окладів відповідних категорій 
професіоналів, фахівців та технічних службовців. 

5.8 Проводити виплати працівникам підприємства доплат, надбавок та 
одноразових грошових винагород відповідно до Положення про оплату праці. 

5.9 Не допускати зниження загального рівня оплати праці порівняно з 
раніше прийнятим. У разі зміни умов оплати праці, з об’єктивних причин, в бік 
погіршення повідомляти працівників не пізніше, як за два місяці до їх 
запровадження. Усі зміни щодо зменшення умов оплати праці проводити лише за 
погодженням із профспілкою. 

5.10 Підприємство забезпечує зростання фонду оплати праці в розмірах не 
менших від росту обсягів виробництва.  

5.11 Посадовий оклад директора встановлюється Держлісагентством при 
укладанні контракту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, 
заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних 
підприємств» з урахуванням змін та доповнень  в залежності від розміру тарифної 
ставки робітника І розряду, визначеного Договором та групи з оплати праці. 

5.12 З метою посилення матеріальної зацікавленості працівників 
підприємства щодо підвищення ефективності лісогосподарського виробництва та 
якості робіт застосовувати системи преміювання. Конкретні умови, розміри і 
порядок нарахування премій визначаються положеннями про преміювання 
(додатки 5-12 до Договору). 

5.13 Виплачувати працівникам винагороду за вислугу років з метою 
залучення і закріплення кадрів на підприємстві в залежності від фінансового 
результату. Положення про порядок та умови  виплати винагороди за вислугу 
років працівникам підприємства (додатком 13 до Договору). 

5.14 Здійснювати виплату працівникам винагороди за підсумками роботи за 
рік з метою залучення і закріплення кадрів на підприємстві в залежності від 
фінансового результату, згідно з додатком 14 до Договору. 

5.15 Виплачувати окремим працівникам винагороду за виконання особливо 
важливого завдання керівника підприємства. Положення про винагороду 
працівників за виконання важливого завдання керівника підприємства та які 
особливо відзначились у виконанні виробничого плану та інших завдань 
(додаток 15 до Договору). 

5.16 При виконанні робіт різної кваліфікації працю з погодинною системою 
оплати праці робітників оплачувати за роботою вищої кваліфікації.  

Праця робітників відрядників оплачується за розцінками, встановленими 
для роботи, яка виконується. Виплачувати міжрозрядну різницю робітникам, яким 
доручається виконання робіт, тарифікованих нижче присвоєних їм розрядів. 

5.17 У разі невиконання норм виробітку не з вини працівника здійснювати 
оплату праці за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі 
не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому 
розряду. 

5.18 Час простою не з вини працівника оплачувати у розмірі не нижче від 
двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду . 



 

5.19 При тимчасовому переведенні на іншу нижче оплачувану роботу за 
працівниками зберігається заробітна плата за умовами і в розмірах, передбачених 
законодавством. 

5.20 Час знаходження у дорозі до місця робіт і назад для виконання 
лісогосподарських, лісозаготівельних та інших робіт у лісі, оплачується 
працівникам у розмірі не нижче тарифної ставки ІІІ розряду на відповідних 
роботах. Умови оплати: відстань доставки до місця роботи більше 35 кілометрів. 

5.21 Працівникам, направленим для виконання лісогосподарських і 
лісозаготівельних робіт, при неможливості їх повернення до місця постійного 
проживання, встановлюється надбавка за роз’їзний характер роботи за кожну 
добу фактичного знаходження за межами постійного місця проживання у розмірі 
200 гривень. 

Працівникам, направленим у відрядження в межах області встановити 
розмір добових в сумі 200,00 грн., працівникам , направленим в відрядження за 
межі області встановити розмір добових в сумі 300,00 грн. 

5.22 Для нормування праці робітників застосовувати галузеві, міжгалузеві 
норми і нормативи з праці, а також розроблені у встановленому порядку самим 
підприємством. Перелік діючих збірників норм виробітку, часу, обслуговування, 
які застосовуються на підприємстві (додаток 16 до Договору). 

5.23 Здійснювати перегляд норм праці у зв’язку зі зміною умов, на які вони 
були розраховані (раціоналізація робочих місць, впровадження нової техніки, 
технології та інших заходів, що забезпечують реальне зростання продуктивності 
праці). 

5.24 Про запровадження нових або зміну чинних норм праці повідомляти 
працівників не пізніш як за один місяць до їх запровадження. 

Забезпечити гласність усіх заходів щодо нормування праці, роз’яснювати 
працівникам причини перегляду норм праці, а також умови, за яких мають 
застосовуватися нові нормативи. 

5.25 Встановлювати знижені норми виробітку для: 
інвалідів, вагітних жінок – на 20 відсотків. 
молодих робітників-відрядників (віком до 18 років)– на 15 відсотків. 
5.26 Застосовувати тимчасові знижені норми: 
при освоєнні нових виробничих потужностей, нової техніки, технології, 

нових видів продукції; 
при невідповідності фактично існуючих організаційно-технічних умов праці 

запроектованим у нормах і нормативах.  
Терміни і розміри зниження норм установлювати за погодженням з 

профспілковим комітетом. 
5.27 Присвоєння, підвищення та перегляд кваліфікаційних розрядів 

робітникам та  кваліфікаційних категорій професіоналам і фахівцям здійснюють 
комісії з проведення кваліфікаційної атестації згідно з Довідниками 
кваліфікаційних характеристик професій працівників. Надавати роботу 
працівникам відповідно до встановленої кваліфікації.  

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



 

5.29 Виплачувати заробітну плату, як правило, у грошовій формі, як 
виняток, може застосовуватись часткова реалізація в рахунок заробітної плати 
продукції, товарів чи послуг виключно за бажанням працівника.  

5.30 Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та 
неробочі дні у порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством. 

5.31 Здійснювати виплату заробітної плати регулярно в робочі дні два рази 
на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів: - 
перша половина (аванс) до 23 числа поточного місяця, друга частина (остаточну 
виплату) - до 7 числа кожного місяця наступного за звітним. 

Розмір заробітної плати за першу половину місяця проводити за фактично 
відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) 
працівника. 

5.32 Виплату заробітної плати за час щорічної відпустки проводити не 
пізніше ніж за 3 робочі дні до початку відпустки. За заявою працівника початок 
відпустки переносити на кількість днів затримки виплати відпускних.  

5.33 Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими 
платежами. Не допускати її затримки та виникнення заборгованості. 

У разі затримки виплати заробітної плати надавати профспілковій стороні 
інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства. 

При порушення термінів виплати заробітної плати компенсувати 
працівникам втрату її частини згідно з чинним законодавством. 

5.34 У випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на 
підприємстві відповідно до законодавчих актів, а також за нормами договору 
заробітну плату (включаючи премії та інші виплати), що враховується при 
обрахуванні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення 
коригувати на коефіцієнт (коефіцієнти) її підвищення. Коригування проводити в 
усіх випадках збереження середнього заробітку, передбачених законодавством. 

5.34 Для працівників виробництв, цехів, дільниць умови оплати праці 
встановлюються згідно рішень зборів працівників підрозділів – по розрядам, 
пропорційно або з урахуванням КТУ. 

5.35 Розцінки на всі види робіт розраховуються згідно норм, діючих на 
момент оплати, та затверджуються директором підприємства. 

5.36 Доплата за виконання обов’язків на період відпустки, тривалого 
відрядження, курсів підвищення кваліфікації працівника встановити в розмірі до 
100% тарифної ставки ( посадового окладу) відсутнього працівника. 

5.37 Доплату за виконання обов’язків на період захворювання працівника 
встановити в розмірі до 100% тарифної ставки  (посадового окладу) відсутнього 
працівника (крім працівників керівного складу та їх замісників). 

5.38 Проводити зменшення норм виробітку при роботах на схилах,лісосіках 
з високим сніговим покровом, заболоченої місцевості при розробці вільхових 
лісосік, згідно рапорту лісничих, майстрів лісозаготівельних дільниць до 15 
відсотків. 

5.39 Перехід на оплату праці на зимові норми виробітку здійснювати при 
умовах - зниження температури до - 5 і нижче впродовж 3-х днів та снігового 
покрову – 10 см. 

5.40 При ліквідації лісових пожеж: 



 

- працівники, які приймали участь у ліквідації стихійного лиха або його 
наслідків, можуть преміюватись за виконання особливо важливого завдання в 
сумі, яка встановлюється окремо в кожному випадку; 

- виданий працівникам спецодяг для ліквідації стихійного лиха або його 
наслідків, списується достроково. 

У випадку направлення працівників для ліквідації стихійного лиха або його 
наслідків не по місцю проживання працівника підприємство має право: 

- надавати (перераховувати) працівникам кошти за проживання та 
харчування; 

- оплату праці за проведені роботи по розробці лісосік – згарищ, інші 
роботи проводити за діючими нормам та розцінкам на підприємстві. Розцінки 
збільшити  на 12 %, як за роботу  у важких і шкідливих умовах; 

- розподіл заробітної плати кожному працівнику здійснюється згідно 
рішення бригади - пропорційно відпрацьованим дням, або з урахуванням КТУ. 

Крім зарплати за основним місцем роботи, при залученні працівників 
підприємства на ліквідації стихійного лиха (пожежі) оплату проводити по V 
розряду робітника на лісогосподарських роботах за весь час знаходження на 
ліквідації стихійного лиха. 

5.41 За керівництво бригадою, яка залучається на ліквідацію стихійного 
лиха (пожежі), проводити доплату в розмірі від 50 % до 100% посадового окладу 
(окладу, тарифної ставки). 

5.42 Лісничим та помічникам лісничих присвоюється класність відповідно 
до Положення про присвоєння класності (звання) лісничим та помічникам 
лісничих (додаток 17 до Договору). 

5.43 З метою посилення матеріальної зацікавленості водіїв 
автотранспортних засобів підприємства, які досягли високого професіоналізму 
в роботі присвоюється класність відповідно до Положення про присвоєння 
класності водіям транспортних засобів (додаток 18 до Договору). 

5.44 Для підвищення зацікавленості працівників у виконанні і 
перевиконанні виробничих планів, зростання продуктивності праці, поліпшенні 
якості робіт, стимулювання росту їх майстерності з підвищенням якості 
механізованих лісогосподарських (сільськогосподарських) робіт присвоювати 
класність трактористам-машиністам, згідно додатку 19 до Договору. 

5.45 Працівникам підприємства за керівництво виробничою практикою 
студентів вищих навчальних закладів, учнів професійно-технічних училищ 
проводити доплату щомісяця за фактичні дні виходу студентів та учнів на 
практику в таких розмірах: при чисельності практикантів 1-2 чоловіки – 5 
відсотків, 3-4 чоловіки – 10 відсотків, 5-7 чоловік – 15 відсотків, 8-10 – 20 
відсотків до посадового окладу. 

Профспілка зобов’язується: 
5.46 Представляти і захищати на всіх рівнях управління інтереси 

працівників підприємства у сфері оплати праці.  
5.47 Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавчих і 

нормативних актів та зобов’язань за договором з питань оплати праці. 
5.48 Вимагати від адміністрації виконання зобов’язань цього розділу в 

повному обсязі в установлені терміни. 



 

5.49 Надавати консультативну та правову допомогу з питань оплати праці 
працівникам-членам профспілки, представляти їхні інтереси у комісіях по 
трудових спорах та судових органах. 

5.50 Контролювати розподіл та використання фонду оплати праці. Вносити 
обґрунтовані пропозиції з удосконалення системи оплати праці.  

 
Розділ VI 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ 
 

Адміністрація зобов’язується: 
6.1 При прийнятті на роботу укладати трудові договори з працівниками з 

дотриманням вимог чинного законодавства України про працю, державних 
гарантій і договірного регулювання. 

6.2 Тривалість денної роботи (зміни), перерви для відпочинку і харчування 
установлювати з урахуванням специфіки виробництва згідно з Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими в установленому порядку. 

Для  працівників затверджувари посадову  інструкцію, погоджену з 
профкомом, ознайомити з ними працівників і вимагати їх виконання. 

6.3 Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаній посаді 
та кваліфікації.  

6.4 У період напружених робіт на посіві і посадці лісу та деяких інших 
роботах, не допускати збільшення тривалості робочої зміни більше 12 годин. За 
перероблений час тривалість робочого дня зменшується в інший період облікового 
часу або надаються додаткові дні відпочинку (без оплати). 

Для водіїв автотранспортних засобів тривалість щоденної роботи (зміни) 
може бути збільшена до 10 годин. Якщо протягом робочого дня мають місце 
тривалі періоди простої присутності, очікування чи перерви в роботі – тривалість 
робочого дня може бути збільшена до 12 годин у тому разі, коли час 
безпосереднього керування автотранспортними засобами протягом робочої зміни 
не перевищуватиме 9 годин. 

Перелік окремих категорій працівників, яким встановлюється збільшена 
тривалість щоденної роботи, тривалість їх робочого дня, обліковий період: 

- водії вантажних автомобілів; 
- працівники нижніх та проміжних складів; 
- сторожі, охоронники. 
6.5 Включати представників профспілки до складу кваліфікаційної та 

атестаційної комісій за згодою голови профспілкового комітету. 
6.6 Дотримуватись встановлених законодавством норм тривалості робочого 

часу для всіх категорій працівників. 
6.7 Встановлювати тривалість денної роботи (зміни), перерви для 

відпочинку і харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
графіками роботи (змінності), затвердженими адміністрацією за узгодженням з 
профспілкою. Правила внутрішнього трудового розпорядку (додаток 20 до 
Договору). 



 

6.8 За погодженням з профкомом встановити перелік виробництв та робіт, 
де за умовами роботи не можна встановити перерву і тому працівникам надається 
можливість для харчування впродовж зміни. 

6.9 Встановити додаткові оплачувані перерви, що включаються до робочого 
часу, для обігрівання працюючих в холодну пору року на відкритому повітрі або в 
неопалюваних приміщеннях для таких категорій працівників: 

- лісозаготівельні роботи;  
- рубки формування та оздоровлення лісів; 
- нижньоскладскі роботи; 
6.10 Встановити на підприємстві п’ятиденний робочий тиждень з 

нормальною тривалістю робочого часу 40 годин на тиждень та двома вихідними 
днями. Шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем може 
встановлюватись спільно з профспілкою на роботах по заготівлі лісу в осінньо-
зимовий період (з 1 листопада по 1 березня наступного року) у зв'язку з коротким 
світловим днем та в інших випадках з урахуванням специфіки роботи та думки 
трудового колективу. 

Початок робочого дня з 8 години ранку до 17 години. Для працівників 1-ої 
зміни з 7-ої години до 15-20 години, 2-ої зміни з 15-20 до 23-40 години,  3-ої зміни 
з 23-40 до 7-00 години. 

Надавати обідню перерву для працівників 1 годину.  
Визначити спільно з профспілковою стороною перелік робіт, на яких 

допускається поділ робочого дня на частини. 
6.11 Установити підсумковий облік робочого часу для таких категорій 

працівників – опалювач, сторож, на протязі року, максимальна тривалість 
робочого часу - 24 години на добу згідно графіку змінності, з наданням 
можливості прийому їжі впродовж робочого часу. Режим роботи для працівників 
з підсумковим обліком робочого часу (додаток 21 до Договору). 

6.12 Узгоджувати з профспілкою будь-які зміни тривалості робочого дня 
(тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи на підприємстві, в 
окремих підрозділах, для  окремих категорій або працівників, повідомляти 
працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження. 

6.13 За можливості дозволяти працівникам під час простою з незалежних 
від них причин відлучатися з робочого місця на узгоджений час з керівником 
структурного підрозділу. 

6.14 За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний 
робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, 
визначених законодавством. 

6.15 Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 
3-х років або дитину-інваліда, працівників, які здійснюють догляд за хворим 
членом сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену 
тривалість робочого часу. 

6.16 Дотримуватися вимог законодавства щодо обмеження залучення 
окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у нічний час та 
вихідні дні. 



 

Проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні 
лише у виняткових випадках, передбачених законодавством, і тільки з дозволу 
профспілки та з оплатою або компенсацією відповідно до законодавства. 

6.17 Надавати працівникам щорічні основні та додаткові відпустки в 
порядку та тривалістю, встановленими Законом України “Про відпустки”, іншими 
нормативними актами та цим договором, зокрема: 

- щорічні оплачувані основні відпустки тривалістю не менше як 24 
календарних дні або подовжені щорічні основні відпустки не менше як 28 
календарних днів працівникам, включеним до Списку робіт, професій і посад 
працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних 
заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських 
господарств…, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
09.06.1997 № 570; 

- щорічні додаткові відпустки: 
а) працівникам з ненормованим робочим днем – до 7 календарних днів за 

Списком посад та професій працівників з ненормованим робочим днем на 
підприємстві, згідно з Переліком посад та професій працівників з ненормованим 
робочим днем на (додаток 22 до Договору); 

б) працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами 
праці – відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і 
важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на 
щорічну додаткову відпустку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 13 травня 2003 року №679);  

в) працівникам, зайнятим на роботах з особливим характером праці – 
відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота 
яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним 
навантаженням, або виконується в особливих природних, географічних і 
геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на 
щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці. Конкретна тривалість 
відпусток встановлена в договорі (додаток 23 до Договору).  

6.18 Надавати додаткові відпустки тривалістю 10 днів працівникам (матері 
або батьку, якщо мати виховує дитину без батька або навпаки батько виховує 
дитину без матері), які мають двох і більше  дітей віком до 15 років або дитину 
інваліда, а також одиноким матерям, що виховують дітей до 18 років, в порядку 
передбаченому законодавством. 

6.19 Відпустки у зв’язку з навчанням, соціальні та інші, надавати згідно з 
чинним законодавством. 

6.20 Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з 
профспілкою до 5 січня поточного року та доводити його до відома працівників. 
За заявою працівника та за погодженням з керівництвом, надавати щорічну 
відпустку у терміни, відмінні від графіку відпусток, про які просить працівник. 

6.21 Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у 
випадках, визначених законодавством.  

6.22 Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за 
їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без 
збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік. 



 

6.23 Надавати працівникам додаткові, понад встановлені законодавством, 
відпустки з оплатою у розмірі середнього заробітку: 

а) додаткові відпустки за сімейними обставинами тривалістю до 3-х 
календарних днів у разі : 

- народження  дитини  (батькові); 
- проводів на військову службу дітей (батькам); 
- шлюбу працівника або їх дітей; 
- у разі смерті подружжя або близьких родичів (батько, мати, брат, 

сестра, діти). 
б) вільний від роботи день з приводу: 

- ювілейних дат з дня народження працівника (20, 30, 40, 50, 55, 60,70); 
- 1 вересня - батькам, діти яких навчаються у 1-4 класах, якщо ці дні 

припадають на робочий день;  
- батькам, діти яких закінчують навчання в школах, якщо ці дні 

припадають на робочий день. 
6.24 За час чергування працівників у вихідні та святкові дні компенсувати ці 

дні шляхом надання іншого вихідного дня. 
6.25 Не допускати примушення працівників до переходу на роботу з 

неповним робочим часом за відсутності змін в організації виробництва та праці. 
Профспілка зобов’язується: 
6.24 Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу.  
6.25 Надавати працівникам правову допомогу та консультації з чинного 

законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та відстоювати 
права працівників у відносинах з адміністрацією у судових органах. 

6.26 Здійснювати контроль за своєчасністю внесення записів до трудових 
книжок, виданням наказів про прийом, звільнення, переводи на іншу роботу, 
змінами режимів праці і відпочинку та ознайомлення з ними працівників. 

6.27. Розглядати у випадках, передбачених законодавством та у встановлені 
терміни обґрунтоване письмове подання адміністрації при розірванні з 
працівником трудового договору з ініціативи адміністрації. Повідомляти 
адміністрацію про прийняте рішення у письмовій формі не пізніше передбаченого 
законодавством терміну. 

 
Розділ  VII 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я 
 

Адміністрація зобов’язується: 
7.1 Продовжити створювати здорові і безпечні умови праці на підприємстві 

відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-
правових актів. Створювати на кожному робочому місці в кожному структурному 
підрозділі здорові і безпечні умови праці відповідно до нормативно-правових 
актів, забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у 
галузі охорони праці. 

7.2 Встановити цільові асигнування на охорону праці у розмірі не менше 0,5 
відсотка від фонду оплати праці за попередній рік. 



 

7.3 Щорічно спільно з профспілкою розробляти «Комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого 
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам 
виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам» 
(додаток 26 до Додатку). 

Річні підсумки виконання «Комплексних заходів» доводити до відома  
конференції трудового колективу. На реалізацію «Комплексних заходів» 
протягом року виділяти відповідні фінансові ресурси. 

7.4 Дотримуватись законодавчих нормативів щодо обов´язкового 
забезпечення працівників, зайнятих на роботах  зі шкідливими, небезпечними та 
несприятливими умовами праці, спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. При позитивній динаміці фінансового стану 
підприємства проводити закупівлю спецодягу, взуття та засобів захисту 
працівникам покращеної якості(тканина, моделі, якість пошиття). 

Організовувати заміну спецодягу і спецвзуття, що стали непридатними до 
закінчення встановленого строку носіння, з незалежних від працівника причин. 

Перелік професій і посад працівників, яким видається безоплатно, спецодяг, 
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту (додаток 25 до Додатку). 

Компенсувати працівникам витрати, підтверджені касовим чи товарним 
чеком, на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо 
працівники були змушені придбати їх за власні кошти.  

7.5 Сприяти впровадженню на підприємстві більш безпечної техніки і 
технології, ефективних технічних засобів охорони праці, а також повному 
забезпеченню працівників засобами індивідуального та колективного захисту 
відповідно встановлених норм. 

7.6 Видавати безоплатно спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 
захисту окремим категоріям працівників (додаток 27а до Договору). 

Видавати безоплатно у власність працівникам формений одяг (додаток 27б 
до Договору) для виконання ними трудових функцій відповідно до трудового 
договору. 

7.7 Забезпечувати безоплатно працівників, зайнятих на роботах із 
шкідливими умовами праці, молоком або іншими рівноцінними йому харчовими 
продуктами (додаток 28 до Договору). 

7.8 Працівникам, які працюють на роботах, пов’язаних із забрудненням, 
видавати безоплатно за встановленими нормами мило, а на роботах, де можливий 
вплив на шкіру шкідливо діючих речовин - змивачі та знешкоджуючі засоби 
(додаток 29 до Договору). 

7.8 Надавати працівникам окремих професій, понад норми визначені 
законодавством, додаткову оплачувану відпустку за несприятливі умови праці та 
скорочену тривалість робочого тижня. 

7.9 Забезпечувати працівників санітарно-побутовими приміщеннями та 
утримувати їх відповідно до санітарних норм і правил. 

7.10 Проводити періодично, відповідно до нормативних актів, експертизу 
технічного стану обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх 
безпечного використання 



 

7.11 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. 

7.12 Забезпечувати навчання працівників безпечних методів праці шляхом 
підвищення рівня професійної підготовки і кваліфікації з питань охорони праці 
відповідно до вимог «Положення про навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці” та інших нормативних документів. 

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

7.13 За участю профспілки щоквартально аналізувати стан тимчасової 
непрацездатності працівників та причини захворювань. Вживати заходів до 
зниження захворюваності і втрат робочого часу через хворобу. 

7.14 За рахунок коштів підприємства здійснювати проведення медичних 
оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи 
небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі. 

7.15 Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне і об’єктивне 
розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві. Забезпечити безумовне виконання запропонованих комісією з 
розслідування нещасних випадків на виробництві організаційно-технічних заходів 
по кожному нещасному випадку. 

7.16 Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі 3-х місячного 
середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи 
працівника через невиконання адміністрацією законодавства про охорону праці, 
умов договору з цих питань. 

Організувати роботу кабінету з охорони праці підприємства згідно з 
Типовим положенням про кабінет охорони праці. 

7.17 За рахунок власних коштів підприємства установити додаткові виплати 
працівникам, які отримали виробничу травму та членам сімей загиблих на 
виробництві працівників це може бути одноразова матеріальна допомога, 
відшкодування моральної шкоди тощо (виходячи з фінансових можливостей 
підприємства) 

7.18 Не залучати жінок до важких робіт і робіт із шкідливими або 
небезпечними умовами праці та до роботи в нічні зміни, до підіймання і 
переміщення речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми. 
Список виробництв, професій та робіт з важкими та шкідливими умовами праці 
на яких забороняється застосування праці жінок (додатки 30, 31 до Договору). 

7.19 Не залучати неповнолітніх (віком від 14 до 18 років) до важких робіт і 
робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, підіймання і переміщення 
речей, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми. Не залучати 
неповнолітніх до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні 

7.20 За рахунок коштів підприємства проводити навчання представників 
профспілки та членів комісії з питань охорони праці, громадських інспекторів  
уповноважених профспілкової організації з питань охорони праці, надавати їм 
вільний від основної роботи час  із збереженням заробітної плати. 



 

7.21 Розробити за участю профспілки Положення про систему економічного 
стимулювання та морального заохочення працівників, що не допускають 
порушень вимог особистої і колективної безпеки та відзначились у вирішенні 
завдань охорони праці, а також матеріальної відповідальності суб’єктів трудових 
відносин за стан охорони праці. 

7.22 Проводити щомісячно дні охорони праці на підприємстві за участю 
представників профспілкової сторони. 

7.23 Здійснювати щоквартальний аналіз стану охорони праці і розглядати 
його на виробничих нарадах, що проводяться разом з представниками 
профспілки. 

7.24 Працівникам, що працюють у холодну пору року на відкритому повітрі 
зі значним зниженням температури повітря, що створило несприятливі умови 
праці при проведенні лісосічних робіт, надавати перерви для обігрівання та 
відпочинку. 

7.25. Проводити доплати в відсотках до тарифної ставки за шкідливі умови 
праці згідно проведеної атестації робочих місць за умовами праці. 

7.26 Надавати структурним підрозділам методичну, інформаційну та іншу 
допомогу у запровадженні або вдосконаленні системи управління охороною праці. 
Організувати централізоване забезпечення їх нормативно-правовою літературою 
та засобами наочної агітації. 

Вивчати, узагальнювати й поширювати досвід роботи в сфері охорони праці 
кращих підрозділів. Активізувати роботу базових підрозділів з охорони праці. 

7.27 Здійснювати відомчий контроль за станом охорони праці, профілактики 
виробничого травматизму та професійних захворювань. Надавати представникам 
профспілки облікову та звітну документацію щодо стану охорони праці, 
виробничого травматизму та професійних захворювань. Інформувати 
Держлісагентство та ЦК профспілки про нещасні випадки, які підлягають 
спеціальному розслідуванню, та забезпечувати матеріалами їх розслідування. 

Забезпечувати працівників, ділянки робіт медичними аптечками та 
медикаментами першої необхідності для попередження захворюваності та надання 
першої долікарської допомоги в разі настання нещасного випадку 

Працівники підприємства зобов’язуються: 
7.28 Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, 

правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів 
виробництва. 

7.29 Обов’язково користуватися засобами індивідуального та колективного 
захисту, передбаченими правилами техніки безпеки праці. 

7.30 Проходити у встановленому порядку медичні огляди. 
7.31 Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення 

небезпечних та аварійних ситуацій  на робочому місці, дільниці, в структурному 
підрозділі.  

7. 32 Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення: 
- знати й виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 

правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 
засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального 
захисту; 



 

- проходити в установленому законодавством порядку попередні та 
періодичні медичні огляди; 

- проходити в установленому порядку періодичне навчання з охорони праці; 
- додержуватися культури перебування в побутових приміщеннях, не 

створювати небезпечних умов праці для себе і оточуючих працівників; 
- про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його 

виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити 
безпосередньо керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити 
заходів до подання необхідної допомоги потерпілому; 

- дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, 
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту; 

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку; 
- не з’являтися на роботі в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння; 
- покинути робочий об’єкт у разі відсторонення від роботи; 
- виконувати тільки ту роботу по якій навчений та проінструктований; 
- працівник несе безпосередньо відповідальність за порушення зазначених 

вимог. 
 
Профспілка зобов’язується: 
7.33 Здійснювати контроль за дотриманням стороною власника 

законодавства про охорону праці та зобов’язань за колективним договором. 
7.34 Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, 

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

Ініціювати розробку та проведення додаткових норм на спецодяг, 
спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту залежно від умов праці. 

7.35 Інформувати працівників про їх права  і гарантії в сфері охорони праці, 
зміни в законодавстві з охорони праці. 

7.36 У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від 
роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах на 
час, необхідний для усунення цієї загрози. 

7.37  Брати 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. 

7.38 Проявляти принциповість представників профспілки – членів комісії 
при розслідуванні нещасних випадків стосовно захисту прав потерпілих. 
Продовжити роботу щодо недопущення приховування нещасних випадків від 
розслідування та безпідставної кваліфікації виробничих травм як травм 
невиробничого характеру. 

7.39 Надавати консультації та правову допомогу працівникам, які отримали 
травми на виробництві, сім’ям загиблих у вирішенні питань щодо відшкодування 
їм шкоди, заподіяної смертю, каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, 
пов’язаним із виконанням трудових обов’язків. 



 

Розділ VIII 
СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ  ТА  ЗАДОВОЛЕННЯ  ДУХОВНИХ  ПОТРЕБ 

 Сторони домовились:  
8.1 Спільно формувати, розподіляти кошти на соціально-побутові і 

культурно-оздоровчі заходи та використовувати їх виходячи з пріоритетів і 
реальних фінансових можливостей підприємства. 

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

Адміністрація зобов’язується: 
8.3 Виділяти кошти на матеріальне стимулювання працівників культури, 

спорту, побуту та інше.  
8.4 Матеріально стимулювати працівників соціальної сфери, що 

обслуговують трудовий колектив і не входять до його складу. 
8.5 Створювати відповідні умови для проведення культурно-масових, 

спортивних заходів та фізкультурно-оздоровчої роботи, сприяти працівникам, які 
беруть участь у міських, обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях, 
Галузевих спартакіадах, конкурсах, оглядах, фестивалях. 

Проводити придбання спортивних костюмів та взуття для спортсменів 
обласних та Всеукраїнських  змагань. 

Надавати відповідний транспорт для організації цих заходів. Звільняти 
працівників - членів збірних команд та учасників творчих колективів художньої 
самодіяльності від роботи із збереженням заробітної плати за основним місцем 
роботи для участі в спортивних змаганнях та культурно-освітніх заходах згідно з 
планами, затвердженими адміністрацією і профспілкою. 

8.6 Фінансувати витрати на будівництво житла для працівників, що 
перебувають на квартирному обліку на підприємстві, в тому числі за дольовою 
участю, за наявності фінансової можливості. 

8.7  Забезпечувати дров′яною деревиною непромислового та промислового 
використання, дровами колотими, відходами лісопиляння та чуркою паливною 
для опалення приватних будинків (вид палива за бажанням  ) по собівартості: 

• працівників підприємства - 10 с/м з розрахунку по 5 с/м за кожне 
півріччя. Надавати матеріальну допомогу на придбання паливної норми в розмірі 
300 грн,  після отримання її в повному обсязі (10с/м); 

• доставка дров за бажанням працівників і пенсіонерів транспортом 
підприємства згідно розрахункової калькуляції по собівартості. 

- Проводити здешевлення вартості харчування в їдальні. 
8.8 Забезпечувати працівників будівельними матеріалами (лісоматеріалом) 

по рішенню комісії підприємства по собівартості (відповідно до акту обстеження 
комісії) та спільного протоколу профспілки та адміністрації). 

8.9 Надавати матеріальну допомогу працівникам у зв'язку з такими 
обставинами: 

- при першому одруженні - 2000 гривень (кожному); 
- при народженні дитини - 2000 грн (кожному з батьків, якщо вони працюють 

на підприємстві); 
- при тяжкому захворюванні працівника та його дітей віком до 18 років 

(операції, перебуванні більше місяця на лікарняному або в лікарні на 



 

стаціонарному лікуванні в залежності від тяжкості захворювання в кожному 
індивідуальному випадку ) – до 30000 гривень; 

- після повернення на підприємство із служби у Збройних Силах України  
(строкової, по мобілізації)– 1000 гривень;  

- на поховання працівників та пенсіонерів підприємства  та їх близьких 
родичів (чоловік, жінка, батько, мати, сестра, брат, діти) - 2000 гривень; 

- надавати допомогу працівникам мобілізованих для участі в проведенні 
АТО, потерпілим учасникам АТО та їхнім сім’ям які потребують соціальної 
допомоги, розмір допомоги визначається в залежності від фінансової можливості 
підприємства, але не більше 25 тис. грн, рішення по виділенню допомоги 
приймається спільним протоколом адміністрації та профспілки та оформляється 
наказом по підприємству; 

          - працівникам, які постраждали внаслідок не передбачуваних обставин 
(стихійного лиха, крадіжки, пожежі, тощо) в сумі до 30000 грн (враховуючи стаж 
роботи на підприємстві та ступінь пошкодження згідно акту обстеження спільної 
комісії адміністрації та профспілкового комітету, та висновків відповідних 
органів) при фінансовій платоспроможності підприємства; 

  Розміри допомоги та порядок надання встановлюється спільним рішенням 
адміністрації та профспілки. 

- Надавати матеріальну допомогу до 1500 гривень: 
а) малозабезпеченим родинам та одиноким матерям, сім’ям, що мають 

дитину-інваліда; 
б) дітям-сиротам, напівсиротам (до досягнення повноліття або закінчення 

навчання); 
в) за сімейними обставинами, важким фінансовим станом; 
-  Надавати працівникам, за їх заявою, до 5000 гривень матеріальну допомогу 

для вирішення соціально-побутових проблем. 
8.10  Виплачувати матеріальне заохочення : 
- з нагоди ювілейних дат працівників:  
 при  стажі роботи  до 1 року – 500 гривень;. 
 від 1 до 5 років                       - 600 гривень; 
 від 6 до 10 років                       - 650 гривень; 
 від 11 років до 15 років           - 750 гривень; 
 від 16 років до 20 років          -  850 гривень; 
 від 20 років і більше               -   1000  гривень; 
- з нагоди пам’ятної дати (безперервний стаж роботи на підприємстві): 
при стажі 10 років – 50% тарифної ставки (посадового окладу); 
при стажі 20 років – 75% тарифної ставки (посадового окладу); 
при стажі 30 років – 100% тарифної ставки (посадового окладу); 
при стажі 35 років – 100% тарифної ставки (посадового окладу); 
при стажі 40 років – 100% тарифної ставки (посадового окладу); 
- у зв'язку з виходом працівника на пенсію (на дату звільнення), у тому 

числі на пільгових умовах (залежно від стажу роботи  в лісовому господарстві) 
при умовах звільнення впродовж 3-х місяців після дати виходу на пенсію без 
укладення договору на продовження праці; 

стаж роботи від 10 до 20 років   - 10 окладів або тарифних ставок; 



 

стаж роботи від 20  і більше      - 15 окладів або тарифних ставок; 
8.11  Надавати молодим сім’ям які проживають в житлових приміщеннях 

підприємства вільні земельні ділянки та приміщення для обзаведення домашнім 
господарством безкоштовно в тимчасове користування; 

8.12 Непрацюючим пенсіонерам підприємства та працівникам які вийшли 
на пенсію по інвалідності надавати: 

- матеріальну допомогу розмір якої визначається в залежності від 
фінансової можливості підприємства,  рішення по виділенню допомоги 
приймається спільним протоколом адміністрації та профспілки та оформляється 
наказом по підприємству.  

-  матеріальне заохочення до Дня працівника лісу, Міжнародного жіночого 
дня, Дня перемоги та інших свят, розмір заохочення визначається спільним 
рішенням адміністрації підприємства та профспілкового комітету та 
оформляється наказом по підприємству.  

8.13 Надавати безвідсоткові позики працівникам, згідно прийнятого спільно з 
профспілкою та адміністрацією рішення, у таких випадках: 

- на будівництво, придбання або ремонт житла працівникам;  
- довготривалого стаціонарного лікування та необхідності проведення 

складної операції працівнику або його дитині; 
- навчання працівника або його дитини у вищих та середніх спеціальних 

навчальних закладах; 
- проведення газопостачання та газифікації житла; 
- придбання твердопаливних котлів для тепло забезпечення житла; 
- придбання товарів довгострокового користування тощо. 
Суму безвідсоткової позики на рік для кожного працівника підприємства не 

перевищує  50 тис. грн, згідно рішення профспілкового комітету та адміністрації 
(з урахуванням заробітної плати працівника) із  розрахунку погашення позики 
протягом 12 місяців. Умовою надання позики – гарант та протокол зборів 
колективу. Позику надавати при наявності грошових коштів на розрахунковому 
рахунку. 

8.14 З метою залучення кваліфікованих кадрів на підприємство проводити 
оплату навчання працівників підприємства в середніх та вищих навчальних 
закладах як денної, так і заочної форми. Положення про оплату навчання в вищих 
та середніх навчальних закладах лісогосподарського профілю працівників 
підприємства та їх дітей (додаток 32 до Договору). 

8.15 Організувати доставку працівників на роботу і з роботи по можливості. 
8.16 Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального 

страхування. 
8.17 Щомісячно перераховувати профспілці кошти на культурно - масову, 

фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не більше ніж чотири відсотки від 
фонду оплати праці підприємства в залежності від запланованих заходів, з 
урахуванням попередніх місяців. 

8.18 Проводити виплату одноразової матеріальної допомоги на 
оздоровлення працівникам у зв’язку із щорічною відпусткою в залежності від 
стажу роботи на підприємстві (один раз на рік): 

- до 5 років   - 50 % посадового окладу (окладу, тарифної ставки); 



 

- більше 5 років  - 100 % посадового окладу (окладу, тарифної ставки). 
8.19 Закуповувати для  працівників підприємства та їх дітей путівки для 

відпочинку та оздоровлення, з оплатою 20 % вартості. 
Проводити придбання для працівників підприємства путівок в заклади 

санаторно-курортного лікування з оплатою 70% вартості путівки – профспілка та 
з оплатою 30% вартості працівником (розгляд заяв проводити спільно 
адміністрацією та профспілкою). 

8.20 Для працівників підприємства при наявності в особистому 
користуванні великої рогатої худоби виділяти сінокоси до 1 га. 

8.21 На підставі спільного рішення профспілки та адміністрації надавати 
житло для проживання працівникам підприємства на термін працевлаштування на 
підприємстві. 

Виділяти грошову виплату працівникам галузі які постраждали внаслідок не 
передбачуваних обставин (стихійного лиха, крадіжка, пожежі, сімейні обставини, 
захворювання тощо), враховуючи прохання. 

За згодою проводити добровільне медичне страхування працівників, та 
страхування від нещасних випадків.  

Виділяти подарунки до днів народжень працівників за можливості. 
Виділяти кошти на цінні подарунки переможцям конкурсів для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів при проведенні акцій «Майбутнє лісу в 
твоїх руках» (посадки дерев, малюванні малюнків на тему «Людина та ліс» на 
інші) за 1, 2, 3 місце як на рівні підприємства та і на регіональному, галузевому 
рівні. Суму коштів виділяти за спільним рішенням адміністрації та профкому 
окремо в кожному випадку. 

8.22 Перераховувати внески до товариств, членом яких є державне 
підприємство «Охтирське лісове господарство» 

8.23 Всі виплати по цьому розділу проводити за рахунок витрат 
підприємства при наявності фінансових можливостей. 
 Профспілка зобов’язується 
          8.24 Контролювати  використання коштів на виплату соціально-побутових 
пільг, проведення культурно-оздоровчих заходів і житлове будівництво, доводити 
інформацію до членів трудового колективу. 

8.25 Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою власником 
страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування. Щорічно 
(перед початком  року) проводити облік працівників, які потребують  лікування у 
санаторіях і пансіонатах України, сприяти забезпеченню їх путівками. 

8.26 Контролювати відрахування профкому до 4 % фонду оплати праці на 
культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. 

8.27 Спільно з адміністрацією організовувати відпочинок і оздоровлення 
працівників та їхніх дітей, сприяти підвищенню ефективності їх лікування. 

8.28 Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і 
оздоровчих заходів для працівників підприємства та членів їх сімей. 

8.29 Здійснювати контроль за роботою та утриманням об’єктів соціальної 
сфери (їдалень, буфетів, медпунктів, побутових приміщень тощо). За 



 

результатами перевірок складати відповідні акти, доводити їх до відома 
адміністрації і, в разі потреби, вимагати усунення виявлених недоліків. 

8.30 Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними 
актами з питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного 
забезпечення; надавати консультативну й методичну допомогу з питань 
соціального захисту. 

 
Розділ  ІХ 

ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ 
 

9.1 Адміністрація визнає первинну профспілкову організацію повноважним 
представником прав та інтересів працівників підприємства і погоджує з ним 
накази та інші нормативні акти з питань, що є  предметом цього договору. 

Адміністрація зобов’язується: 
9.2 Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профспілки, 

встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, 
обмеження прав профспілки або перешкоджання їх здійсненню. 

9.3 Надавати профспілці безкоштовно необхідні для їх діяльності 
приміщення з усім обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, 
транспортом для роботи самих профспілкових комітетів і проведення зборів 
працівників. 

Забезпечувати профспілку можливістю розміщувати власну інформацію у 
приміщеннях і на території підприємства в доступних для працівників місцях. 

9.4 Щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати та 
перераховувати на рахунки відповідних органів профспілки профспілкові внески 
членів профспілки (за наявності їх письмових заяв) у триденний термін після 
виплати заробітної плати. 

Не допускати утворення заборгованості з перерахування профспілкових 
внесків. 

Проводити  своєчасно  інші  підрахунки,  передбачені  цим  договором. 
9.5 Надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної 

плати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх 
виробничих обов'язків, для виконання ними повноважень та громадських 
обов’язків 

9.6 На час профспілкового навчання, проведення статутних заходів 
працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, надавати 
додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням заробітної 
плати за рахунок коштів  підприємства. 

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

9.7 Не допускати зміни умов трудового договору, оплати праці, притягнення 
до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних 
профспілкових органів, без попередньої згоди органу, членами якого вони є. 

9.8 Не допускати звільнення з ініціативи власника працівників, які 
обиралися до складу профспілкових органів, протягом двох років після закінчення 
терміну виборних повноважень, крім випадку повної ліквідації підприємства чи 



 

вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість 
звільнення працівника з роботи.  

9.9 Забезпечувати членам виборних профспілкових органів підприємства та 
представникам профспілкових органів вищого рівня можливість безперешкодно 
відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, ознайомлюватися з 
документами, що стосуються трудових прав та інтересів працівників. 

9.10  Поширити на обраних і штатних працівників профспілкового органу 
умови преміювання, виплати винагород, а також компенсації і соціально-побутові 
пільги,  встановлені цим договором для працівників підприємства. 

9.11 Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкових органів 
щодо усунення порушень законодавства про працю та договору, невідкладно 
вживати заходів до їх усунення.  

9.12 На вимогу профспілки надавати інформацію з питань, що стосуються 
трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів членів профспілки. 

9.13 Надавати можливість профспілковій стороні перевіряти розрахунки з 
оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на 
соціально-культурні заходи і житлове будівництво. 

9.14 Забезпечити участь профспілкової сторони в підготуванні змін і 
доповнень до Статуту підприємства (підготування проекту Статуту), 
обов’язковий розгляд її пропозицій. 

9.15 На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, 
консультації, інформувати профспілкову сторону про плани і напрями розвитку 
підприємства. 

9.16 Виписати для профкому газету «Профспілкові вісті», «Бібліотечку 
голови профспілкового комітету» та інші. 

9.17 Брати участь у заходах профспілкової сторони на її запрошення. 
 

Розділ  Х 
КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯМ  ДОГОВОРУ 

 

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення 
контролю за його виконанням сторони зобов’язуються: 

10.1 Сторони, визначаючи соціальний діалог як загальновизнану форму 
співпраці профспілок і роботодавців на базі рівноправного партнерства, з метою 
вирішення соціальних, економічних і трудових відносин, вважають необхідним 
забезпечити подальший розвиток соціального діалогу і підвищення його 
ефективності.  

Визначити осіб, відповідальних за виконанням положень договору та 
встановити термін їх виконання (додаток 33 до Договору). Негайно і 
безпосередньо співпрацювати в разі будь-якого конфлікту або порушення умов 
договору з метою знайти взаємно прийняте рішення проблем, які виникли. 

10.2 Контроль за виконанням договору здійснюється спільна комісія 
представників сторін з контролю за виконанням договору (додаток 34 до 
Договору).  

10.3 Аналізувати хід виконання договору, заслуховувати звіти сторін про 
реалізацію взятих зобов’язань на конференції трудового колективу двічі на рік: за 
І півріччя - у липні; за рік - у січні-лютому. 



 

10.4 У разі невчасного виконання, невиконання зобов’язань договору 
аналізувати причини і вживати термінових заходів із забезпечення їх реалізації. 

10.5 Осіб, винних у невиконанні положень договору, притягувати до 
відповідальності згідно з чинним законодавством.   

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 у 
повному обсязі на час підведення підсумків комісією; 

«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 проводилася робота на час підведення підсумків 
комісією з зазначенням причин їх невиконання. 

10.7 Договір укладено у двох примірниках, що зберігаються у кожної із 
сторін мають однакову юридичну силу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Додаток 1 

до Договору 
Положення  

про організацію наставництва на виробництві 
 

1.Загальні положення 
 

1.1. Положення про організацію наставництва на виробництві (далі – Положення) 
розроблено з метою впровадження системи наставництва для професійної адаптації та 
професійного розвитку працівників, які вперше прийняті на роботу, переведені для виконання 
роботи за іншою професією або на іншу посаду та потребують набуття досвіду практичної 
роботи, освоєння додаткових професійних знань, умінь та навичок відповідно до вимог 
посадової інструкції протягом певного часу під наглядом наставника (далі – працівник). 
Наставництво проводиться на підприємстві (далі – підприємство). 

1.2. Основні поняття, що використовуються в цьому Положенні: 
адаптація – процес пристосування працівників до змісту та умов виробничої діяльності на 

підприємстві, що базується на поступовому опануванні нових професійних, соціальних та 
організаційних умов праці, соціального середовища та корпоративної культури підприємства, а 
також процес удосконалення професійних знань, умінь і навичок та особистих якостей 
працівників; 

наставник – досвідчений та висококваліфікований працівник, який здатний проводити та 
проводить роботу з працівниками з метою їх професійного становлення та розвитку, адаптації 
до виробничої діяльності та корпоративної культури; 

наставництво – форма набуття/підвищення професійного рівня працівників, яка 
спрямована на оволодіння ними необхідних професійних знань, умінь і навичок для 
ефективного виконання завдань та обов’язків на робочому місці (посаді), адаптації працівника у 
трудовому колективі за допомогою наставника;  

професійна адаптація – пристосування вже наявного професійного досвіду та стилю 
професійної діяльності працівника до вимог іншої робітничої професії або нової посади, 
засвоєння нових для нього професійних функцій та обов'язків, вдосконалення необхідних умінь 
і навичок, залучення до професійного співробітництва, поступовий розвиток 
конкурентноздатності. 

соціальна адаптація – входження працівника у систему міжособистісних взаємовідносин 
професійного колективу, прийняття цінностей, норм і традицій колективу, пристосування до 
корпоративної культури. 

Терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у 
інших нормативно-правових актах. 

1.3. Наставництво здійснюється у відповідності до цього положення та інших нормативно-
правових актів у галузі освіти, сфери праці та інших сфер, що регулюють суспільні відносини у 
забезпеченні роботодавців кваліфікованими та конкурентоспроможними на ринку праці 
працівниками. 

2. Організація наставництва 
 

2.1. Наставництво встановлюється над: 
особою, яка вперше прийнята на підприємство для виконання роботи за робітничою 

професією або на посаду; 
молодим працівником, який закінчив загальноосвітній, професійно-технічний, вищий 

навчальний заклад та з яким укладено трудовий договір (контракт); 
особа, яка переведена для виконання роботи за іншою робітничою професією, на іншу 

посаду, якщо виконання нею функціональних обов’язків потребує більш ґрунтовних 
професійних знань, нових практичних навичок та вмінь. 

Наставництво здійснюється безпосередньо при виконанні робітничих інструкцій, 
посадових обов’язків, завдань, поставлених перед працівником.  



 

Наставництво може поєднуватися наставником зі стажуванням або керівництвом 
виробничою практикою студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів. 

2.2. На підприємстві можуть застосовуватися наступні форми наставництва: індивідуальне 
(за наставником закріплюється один працівник), групове (наставник керує групою працівників), 
колективно-індивідуальне (наставництво над одним працівником здійснює трудовий колектив), 
колективно-групове наставництво (наставництво трудового колективу здійснюється над групою 
працівників). 

2.3. Наставництво встановлюється на строк до шести місяців в залежності від рівня 
професійної компетентності працівника, його індивідуальних здібностей до накопичення і 
засвоювання професійного досвіду. 

Наставництво може проходити одночасно з випробувальним терміном і тривати після 
його закінчення.  

Термін здійснення наставництва може бути продовжено або зменшено на підставі наказу 
керівника підприємства. 

2.4. До роботи в якості наставників залучаються кваліфіковані робітники, майстри, 
керівники структурних підрозділів або фахівці, які не звільнені від виконання основних 
посадових обов’язків, та: 

мають стаж роботи за фахом не менше три років (в залежності від рівня кваліфікації, який 
опановує працівник); 

мають рівень кваліфікації не нижчий, ніж у працівника;  
знають кваліфікаційні вимоги з професії (спеціальності), за якою здійснюється 

наставництво; 
володіють необхідними організаторськими та педагогічними здібностями, обізнані з 

різними методами передачі знань, вмінь та навичок;  
здатні на належному рівні здійснювати контроль за виконанням поставлених завдань; 
готові сприймати новітні технології (інформацію) та нові методи роботи;  
знають специфіку діяльності підприємства та його традиції; 
володіють необхідними особистісними якостями, зокрема дисциплінованість, 

відповідальність, комунікабельність, лояльність до підприємства; 
протягом останнього року не мають випадків порушень трудової та виробничої 

дисципліни, притягнень до відповідальності. 
2.5. За умови закріплення за наставником групи працівників (не менше п’яти осіб), він 

може бути звільнений наказом керівника підприємства від основної роботи із збереженням за 
ним середньої заробітної плати. 

2.6. Кандидатури наставників визначаються шляхом обговорення на нараді керівників 
структурних підрозділів підприємства. За результатами обговорень складається протокол, який 
містить список резерву наставників, та який подається до кадрової служби. 

2.7. Керівник кадрового підрозділу або керівник структурного підрозділу в день 
прийняття працівника на роботу, переведення його для виконання роботи за іншою робітничою 
професією або на іншій посаді подає керівнику підприємства подання про встановлення 
наставництва та пропозиції щодо особи наставника при обопільній згоді наставника і 
працівника, щодо якого буде здійснюватися наставництво.  

2.8. Наставництво організується на підставі наказу керівника підприємства (зразок наказу 
про призначення наставників наведено у додатку 1). У наказі вказуються, зокрема посада, 
прізвище, ім’я, по батькові наставника і працівника, тривалість та умови організації 
наставництва, розмір матеріального заохочення наставників. Наказ узгоджується з 
профспілковим комітетом первинної профспілкової організації.  

2.9. Наставник протягом п’яти днів з дня прийняття працівника на роботу, переведення 
його для виконання роботи за іншою робітничою професією або на іншій посаді, спільно з ним 
розробляє індивідуальний план наставництва. 

В плані має бути передбачено:  
вивчення структури підприємства та його завдань; 
опрацювання нормативних документів, які регламентують діяльність відповідного 

структурного підрозділу; 



 

проходження інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 
опрацювання робітничої (посадової) інструкції; 
засвоєння професійних знань, вмінь та навичок; 
отримання необхідних практичних навичок у роботі та інше. 
2.10. Планування роботи наставника з підготовки працівника до самостійної трудової 

діяльності здійснюється на весь період організації наставництва для кожного працівника 
окремо. 

2.11. Організація роботи наставників на підприємстві та контроль за їх діяльністю 
покладається на інженера з підготовки кадрів. 

2.12. Інженер з підготовки кадрів: 
спільно із керівниками структурних підрозділів, профспілковим комітетом визначає коло 

осіб – кандидатів у наставники, складає список наставників по підприємству; 
здійснює організаційний, методичний та документальний супровід процесу наставництва; 
готує на затвердження наказ про затвердження наставників; 
організовує навчання наставників передовим формам і методам навчання працівників, 

основам педагогіки і психології, надає їм методичну та практичну допомогу у складанні планів 
їх роботи; 

вивчає, узагальнює кращий досвід організації наставництва, в тому числі і на інших 
підприємствах галузі, та  поширює його серед наставників підприємства; 

вносить пропозиції щодо заохочення наставників; 
створює, в разі необхідності, Раду наставників, якій можуть бути делеговані окремі 

повноваження; 
проводить збори наставників для вирішення питань, пов’язаних з їх діяльністю. 
2.13. Відповідальність за наставництво в структурному підрозділі несе керівник 

структурного підрозділу. 
Керівник структурного підрозділу: 
визначає кількість осіб, які потребують проходження наставництва та пропонує 

кандидатури наставників; 
розглядає і затверджує індивідуальний план наставництва та контролює його виконання; 
створює належні умови для виконання працівником індивідуального плану наставництва, 

зокрема щодо надання робочого місця для проведення наставництва, обладнання, інструментів, 
сировини, витратних матеріалів тощо; 

забезпечує працівнику умови безпечної роботи на робочому місці (проведення 
обов’язкових інструктажів з охорони праці – ввідний та на робочому місці; навчання безпечним 
методам праці (у разі потреби); забезпечення спецодягом, запобіжними засобами, лікувально–
профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників); 

здійснює систематичний контроль за ефективністю наставництва; 
погоджує висновки наставника за результатами виконання індивідуального плану 

наставництва; 
вносить пропозиції щодо скорочення або продовження терміну наставництва, 

призупинення та поновлення наставництва; 
у випадку звільнення наставника до закінчення проходження наставництва ініціює 

питання щодо закріплення за працівником іншого наставника.  
2.14. Керівники структурного підрозділу здійснюють оцінювання результативності роботи 

наставника на підставі: 
розгляду звітів про виконання індивідуальних планів наставництва; 
результатів оцінювання працівника, щодо якого здійснювалося наставництво, на предмет 

виявлення рівня його професійної компетенції. 
2.15. Заміна наставника може здійснюватися за наказом керівника підприємства на 

підставі службової записки керівника структурного підрозділу, в якому працює працівник  в 
наступних випадках: 

припинення трудового договору з наставником; 
переводу наставника або працівника на іншу посаду або в інший структурний підрозділ; 



 

тривалої відсутності наставника (більше місяця) на робочому місці через хворобу, 
відрядження та з інших підстав; 

психологічної несумісності наставника і працівника; 
виникнення інших обставин, що перешкоджають здійсненню процесу наставництва. 
2.16. За неналежне виконання обов’язків наставника він може бути відсторонений від 

наставництва, а також притягнутий в установленому порядку до дисциплінарного стягнення. 
2.17. Результати роботи наставника враховуються при встановленні йому стимулюючих 

виплат. 
3. Обов’язки і права наставників 

 

3.1. Наставник несе відповідальність за своєчасну та якісну підготовку працівника  до 
самостійної роботи та якість виконуваних ним практичних завдань. 

3.2. Наставник зобов’язаний: 
знати вимоги нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які 

визначають права, посадові обов’язки, завдання і повноваження працівника, питання 
внутрішнього трудового розпорядку; 

розробляти спільно з працівником індивідуальний план наставництва з урахуванням рівня 
його загальноосвітньої та професійної підготовки, особливостей психофізичного стану, віку та 
погоджувати його з керівником структурного підрозділу;  

ознайомлювати працівника з його функціональними обов’язками, цілями і завданнями 
діяльності підприємства, правилами внутрішнього трудового розпорядку, виробничими та 
соціально-побутовими умовами підрозділу, основами корпоративної культури; 

надавати допомогу працівнику в досконалому оволодінні професійними вміннями, 
навичками роботи на робочому місці (посаді), навчати найбільш раціональним прийомам і 
передовим методам роботи; 

розвивати у працівника прагнення до підвищення професійного рівня, самостійного 
виконання складної і відповідальної роботи, освоєння нової техніки і сучасних технологій, 
впровадження сучасних стандартів якості роботи; 

сприяти адаптації працівника до умов та виробничих завдань свого структурного 
підрозділу; 

здійснювати контроль за виконанням індивідуального плану наставництва та 
дотриманням передбачених термінів;  

контролювати забезпечення працівника необхідним обладнанням, інструментами, 
сировиною, пристосуваннями; 

забезпечувати дотримання працівником правил внутрішнього трудового розпорядку, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

здійснювати підтримку та професіональний супровід учнів, студентів навчальних закладів 
в період стажування;  

сприяти раціональній організації праці працівника, ефективному використанню нової 
техніки та обладнання, економії паливно-енергетичних ресурсів, сировини і матеріалів;  

оперативно реагувати на порушення технології, вимог охорони праці, трудової 
дисципліни; 

вимагати від працівника виконання розпоряджень і вказівок, пов’язаних з його 
професійною діяльністю; 

виховувати та розвивати позитивні якості працівника, зокрема відповідальність, 
дисциплінованість, позитивне ставлення до роботи та колег; 

періодично інформувати інженера з підготовки кадрів, керівника структурного  підрозділу 
про хід виконання індивідуального плану наставництва, дисципліну та поведінку працівника;  

підводити підсумки результатів наставництва, надавати керівнику структурного 
підрозділу висновок про рівень професійної відповідності працівника займаній посаді та 
пропозиції щодо подальшої роботи працівника;   

сприяти плануванню професійної кар’єри працівника, вносити пропозиції щодо його 
подальшого навчання;  



 

брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з роботою працівника, його заохочення, 
застосування дисциплінарних стягнень. 

3.3. Додаткові обов’язки наставника (наставників) виробничого колективу працівників, 
щодо яких здійснюється наставництво: 

брати участь у формуванні виробничого колективу працівників; 
підбирати найбільш доцільні ділянки роботи для ефективного використання праці 

працівників з урахуванням їх кваліфікації, інтересів, індивідуальних можливостей, навичок та 
схильності; 

сприяти безперебійній та ефективній роботі виробничого колективу працівників; 
орієнтувати працівників на здобуття інноваційних знань і набуття практичних навичок, 

генерування раціоналізаторських ідей та постійне підвищення своєї кваліфікації; 
ознайомлювати виробничий колектив працівників із традиціями підприємства, його 

досягненнями. 
3.4. Наставник має право:  
визначати методи роботи з працівниками для ефективного оволодіння ними професійними 

знаннями, вміннями та навичками, надання їм можливості творчої самореалізації, професійного 
розвитку; 

вимагати від працівника сумлінного ставлення до проходження наставництва, виконання 
усіх поставлених завдань; 

брати участь в обговоренні питань, пов’язаних з наставництвом; 
знайомитися в установленому порядку з матеріалами особової справи працівника, іншими 

документами, що його характеризують; 
за необхідності вносити вмотивовані пропозиції керівнику структурного підрозділу щодо 

передчасного завершення періоду наставництва або продовження його терміну; 
вимагати у працівника (щомісяця) звіт про виконання індивідуального плану 

наставництва;  
брати участь у підведенні підсумків проходження наставництва; 
вносити пропозиції керівнику підприємства про заохочення працівника, накладення на 

нього дисциплінарного стягнення, переведення на іншу посаду тощо; 
звернутися з мотивованою заявою на ім’я керівника підприємства з проханням про 

складання з нього обов’язків наставника з причин особистого характеру щодо конкретного 
працівника, над яким проводиться наставництво. 

4. Обов’язки і права працівника 
4.1. Працівник зобов’язаний: 
вивчати нормативно-правові акти та організаційно-розпорядчі документи, які визначають 

права, посадові обов’язки, завдання і повноваження  найманого працівника на підприємстві;  
дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства, вимог щодо охорони праці 

та безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії;  
у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені індивідуальним планом 

наставництва згідно встановлених термінів; 
оволодівати теоретичними знаннями та практичними навичками якісного виконання 

професійних завдань і доручень, спільно з наставником усувати допущені помилки;  
обговорювати з наставником результати виконаної роботи та проблеми, які виникали під 

час виконання посадових обов’язків; 
навчатися найбільш раціональним прийомам і передовим методам роботи; 
бережливо ставитися до обладнання та інших засобів виробництва підприємства; 
надавати наставнику у довільній формі звіт про виконання індивідуального плану  

наставництва – щомісяця та після закінчення терміну наставництва;  
коректно вирішувати професійні суперечності та особисті питання, будувати свої 

міжособистісні стосунки з наставником та  іншими членами колективу; 
постійно підвищувати свій культурний рівень, брати активну участь у житті колективу 

підприємства. 
4.2. Працівник має право: 



 

брати участь в розробці індивідуального плану наставництва та вносити пропозиції про 
його зміну або доповнення; 

користуватися наявними на підприємстві нормативно-правовими документами, 
навчально-методичною та іншої документацією з питань професійної діяльності; 

отримати робоче місце (а для осіб з інвалідністю – обладнане відповідно до нозології); 
користуватися необхідною для виконання завдань наставника технікою та обладнанням, 

інструментами, сировиною та матеріалами; 
в індивідуальному порядку звертатися до наставника та керівника структурного 

підрозділу за порадою, допомогою з питань, пов’язаних з професійною діяльністю та 
діяльністю підприємства; 

брати участь в обговоренні результатів наставництва; 
при виявленні психологічної несумісності з наставником виходити з клопотанням до 

керівника підприємства про заміну наставника. 
.  

 

5. Стимулювання наставників 
 

5.1. Матеріальне та моральне стимулювання роботи наставників обумовлюється 
положеннями колективного договору підприємства.  

5.3. Наставнику на період наставництва встановлюється щомісячна доплата до посадового 
окладу (тарифної ставки) в розмірі 10%. 

Розмір доплати може підвищуватися наказом керівника підприємства за погодженням з 
профспілковим комітетом на підставі клопотання інженера з підготовки кадрів або керівника 
структурного підрозділу – за сумлінне ставленням наставника до виконання своїх обов’язків з 
наставництва. 

5.4. Підставами для виплати доплати у повному обсязі є: 
своєчасне або завчасне виконання індивідуального плану наставництва; 
набуття працівником необхідної професійної компетентності та отримання допуску до 

самостійної роботи; 
успішна адаптація працівника у колективі. 
5.5. Доплата наставнику виплачується не у повному обсязі в разі: 
грубого порушення працівником правил охорони праці і безпеки життєдіяльності; 
невиконання працівником виробничих завдань та норм виробітку згідно посадових вимог 

тощо. 
5.6. Наказ про додаткове матеріальне та моральне стимулювання наставників готується у 

встановленому порядку кадровою службою і подається на підпис керівнику підприємства. 
5.7. Результати роботи наставника можуть бути враховані під час його атестації, 

вирішення питання щодо кар’єрного просування.  
 

6. Оплата праці працівника 
 

6.1. В період наставництва працівнику здійснюється оплата за виконання професійних 
робіт згідно діючого законодавства за погодинною, відрядною або іншими системами оплати 
праці.  

6.2. В разі успішного/завчасного виконання працівником виробничих завдань в рамках 
індивідуального плану наставництва, за рішенням керівництва з наставництва, йому може 
виплачуватися додаткова матеріальна  винагорода. 

 

7. Фінансування витрат на наставництво 
 

Виплати учасникам системи наставництва здійснюються в межах фонду заробітної плати на 
поточний рік.  

 
 
 
 



 

Додаток 1 до Положення 
про організацію наставництва на виробництві 

 
 Н А К А З 

(ЗРАЗОК)  

«___»___________ 20___ р.        № _____ 
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ НАСТАВНИКІВ 

З метою надання допомоги працівникам в їх професійному становленні, підвищенні професійного рівня, 
адаптації до роботи на підприємстві. 

Н А К А З У Ю: 
1. Призначити: 
1.1  наставником працівника  
______________________________________________________    (ПІБ працівника) 
________________________________________________________(ПІБ наставника, посада ) 

з професії  ________________________________________  
                      (код і назва професії за ДК 009:2010) 
Встановити строк наставництва  з ________________20_р. по __________20 _р. 

1.2.  наставником працівника  
_________________________________________________________(ПІБ працівника) 
________________________________________________________  (ПІБ наставника, посада, ) 

з професії  _________________________________________  
                      (код і назва професії за ДК 009:2010) 
Встановити строк наставництва з ________________20_р. по __________20 _р. 

2. Керівнику структурного підрозділу ________________________________(ПІБ): 
провести вступний та первинний інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності для  працівників; 
розглянути та погодити  індивідуальний(і) план(и) наставництва на кожного працівника; 
провести збори трудового колективу з метою представлення працівників співробітникам підприємства; 
створити необхідні умови для здійснення наставництва: забезпечити працівників необхідним обладнанням, 

інструментами, сировиною, пристосуваннями; 
забезпечити систематичний контроль за якістю проведення наставництва; 
організувати заслуховування звітів наставників про виконання індивідуальних планів наставництва; 

3. Головному бухгалтеру здійснювати доплату за наставництво на підставі відомості виплат по підрозділам у 
розмірі _______% від ставки щомісячно за кожного працівника, над яким здійснюється наставництво. 
4. Контроль за виконання даного наказу покласти на _______________. 

Керівник підприємства                                                                     ________________________ 
                                (підпис, ПІБ) 

               З наказом ознайомлені: 
Інженер з підготовки кадрів                         ________________________ 

                                                     (підпис, ПІБ) 
Керівник структурного підрозділу               ________________________ 

                                                     (підпис, ПІБ) 
Головний бухгалтер                                       ________________________ 

                                                     (підпис, ПІБ) 
Працівник                                                       ________________________ 

                                                     (підпис, ПІБ) 
Наставник                                                       ________________________ 

                                                    (підпис, ПІБ) 
Працівник                                                       ________________________ 

                                                    (підпис, ПІБ) 
Наставник                                                       ________________________ 

                                                                                                   (підпис, ПІБ) 
ПОГОДЖЕНО:  
Керівник профспілкової організації підприємства       ________________________  
                                                                                                         (підпис, ПІБ)                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 2 
до Договору 

 

Порядок 
присвоєння та застосування кваліфікаційних розрядів 

 

1. Порядок присвоєння та застосування кваліфікаційних розрядів (далі - Порядок) 
визначає підстави для присвоєння та застосування кваліфікаційного розряду: робітник на 
лісокультурних (лісогосподарських) роботах, тракторист-машиніст лісогосподарського 
виробництва, вальник лісу, лісоруб, оператор лісозаготівельного устаткування, тракторист 
(лісозаготівельні роботи), трелювальник, збирач живиці тощо (далі – Робітник) на державному 
підприємстві «Охтирське лісове господарство» (далі – Підприємство). 

2. Даний Порядок розроблено для підвищення заінтересованості Робітників на 
Підприємстві при виконанні і перевиконанні виробничих планів, зростання продуктивності 
праці, поліпшенні якості робіт, стимулювання росту їх майстерності з підвищенням якості 
таких робіт. 

3. Робітники повинні мати відповідну підготовку (закінчити спеціальні професійно-
технічні училища, школи або курси, а в окремих випадках диплом кваліфікованого робітника 
або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації), яким за атестацією 
присвоєно кваліфікаційний розряд. 

4. До показників кваліфікаційної характеристики слід відносити: загальноосвітню і 
спеціальну підготовку, стаж роботи, ступінь майстерності, складність виконуваної роботи, 
складність засобів праці, що застосовуються в лісогосподарському виробництві. Усі 
працівники, крім завдань, обов’язків та знань, передбачених відповідними кваліфікаційними 
характеристиками, повинні знати та додержуватись правил і норм охорони праці, виробничої 
санітарії та протипожежного захисту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, 
приймати участь у громадському виробництві, проявляти ініціативність, чесність, 
дисциплінованість.  

5. З метою впорядкування визначення розряду кваліфікації робітників залежно від рівня 
теоретичних знань, практичних навичок і стажу роботи за спеціальністю, а також підвищення їх 
знань з правил руху транспортних засобів встановлено наступний порядок присвоєння і 
підвищення кваліфікації  Робітників. 

6. Робітники підприємств та організацій лісового господарства, що працюють 
зобов'язаний пройти атестацію.  

7. До атестації допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли курс навчання 
у професійно-технічних училищах, лісотехнічних і середніх загальноосвітніх школах з 
виробничим навчанням, на спеціальних курсах, а також отримали спеціальну підготовку та 
диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації в порядку індивідуального навчання безпосередньо на підприємствах. 

Працівники, які бажають отримати кваліфікацію Робітника відповідного розряду, 
допускаються до атестації на загальних підставах. 

8. Робітники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та 
устаткування (тракторист-машиніст лісогосподарського виробництва, оператор 
лісозаготівельного устаткування, тракторист (лісозаготівельні роботи), машиніст 
лісозаготівельної машини, машиніст-кранівник трелювальник тощо), повинні мати професійну 
підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що 
виникають у процесі роботи, а також для участі в їх роботі.  

9. Для атестації Робітників на присвоєння кваліфікації відповідного розряду на 
підприємствах створюються постійно атестаційну комісію. 

10. Головою атестаційної комісії призначають головного інженера (головного 
лісничого), заступника голови – представника профспілкового організації, члени комісії - 
головний механіка (механік), інженер з охорони праці та техніки безпеки, інженера (інспектора) 
з кадрів - секретар комісії, професіоналів та фахівців, керівника відповідного цеху, дільниці, 
лісництва. Конкретний склад комісії затверджується наказом по підприємству.  



 

11. Учні лісотехнічних шкіл, профтехучилищ та спеціальних курсів атестуються 
відповідними комісіями при здачі випускних іспитів. 

12. Організація перевірки атестаційною комісією теоретичних та практичних знань 
Робітника покладається на особу, відповідальну за відповідну ділянку роботи або об’єкт, 
дільницю, що обслуговує (працює) Робітник, який претендує на присвоєння або підвищення 
розряду. 

13. Кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед тим робітникам, які успішно 
виконують професійні завдання та обов’язки, норми праці і вимоги робітничих інструкцій та 
пройшли відповідне професійне навчання. 

14. Робітник, що претендує на присвоєння або підвищення кваліфікаційного розряду, 
повинен згідно з кваліфікаційною характеристикою по розряду, який присвоюється, усно 
відповісти на ті питання з розділу кваліфікаційних характеристик «повинен знати», які 
стосуються для виконання завдань та обов’язків , а також технологічних та конструктивних 
особливостей знаряддя виробництва, ведення технологічного процесу, інструкцій та інших 
нормативних документів, методів і засобів, які Робітник повинен вміти застосовувати під час 
виконання своїх професійних обов’язків.  

15. Якщо робота, виділена для проби під час присвоєння або підвищення 
кваліфікаційного розряду Робітникові, потребує участі інших працівників керівництвом, то 
необхідну для цього бригаду (ланку) на час здачі проби організовує керівник  дільниці або 
об’єкта даного підприємства. 

Присвоюють або підвищують кваліфікаційний розряд Робітникові за складність тих 
робіт, які при здачі проби він виконує самостійно, а не за складністю робіт, що виконує бригада 
в цілому. 

16. Атестаційна комісія перевіряє знання робітників і присвоює їм кваліфікацію 
відповідно кваліфікаційних вимог, рівня професійної підготовки робітника, який необхідно 
мати для виконання покладених на нього обов’язків, і вимог до стажу роботи в межах шести 
розрядної сітки. 

17. Рішення атестаційної комісії за результатами перевірки теоретичних знань 
оформляється відповідним протоколом засідання комісії.  

18. На підставі письмового висновку атестаційної комісії (протоколу) видається наказ по 
підприємству щодо встановлення кваліфікаційного розряду Робітникові. Присвоєний розряд 
заноситься в трудову книжку робітника. 

19. Рішення атестаційної комісії про присвоєння кваліфікації Робітникам на роботах 
відповідного розряду є підставою на право отриманні оплати праці разом із тарифними сітками, 
тарифними розрядами, тарифними ставками та коефіцієнтами (міжкваліфікаційними 
співвідношеннями), які утворюють тарифну систему оплату праці та інші пільги, передбачені 
Галузевою угодою, колективним договором та чинним законодавством про працю. 

20. Особи, що не витримали іспити на присвоєння кваліфікації відповідного розряду, 
допускаються до повторних випробувань на загальних умовах після закінчення не менше 
місячного терміну після попередньої перевірки знання. 

21. Робітник може звернутися до атестаційної комісії із заявою про присвоєння йому 
кваліфікації більш високого розряду за наявності клопотання майстра (бригадира) і необхідного 
стажу роботи за спеціальністю та знання технологічних та конструктивних особливостей 
знаряддя виробництва, ведення технологічного процесу, інструкцій та інших нормативних 
документів, методів і засобів виробництва. 

Атестаційна комісія зобов'язана провести перевірку теоретичних знань і не пізніше 
місячного терміну з дня надходження заяви до комісії. 

22. За грубе порушення технологічної дисципліни, систематичне порушення правил 
технічної експлуатації, недотримання вимог, встановлених кваліфікаційною характеристикою  
та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості робіт, або продукції, 
робітникові може бути знижена кваліфікація на один розряд. Поновлення кваліфікаційного 
розряду проводиться у відповідності до чинного трудового законодавства. 

23. Основними критеріями для присвоєння кваліфікаційних розрядів повинні бути 
кваліфікаційні характеристики та особисті якості робітника. 



 

24. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів Робітникам здійснюється 
комісіями з проведення кваліфікаційної атестації згідно з Випуском 3 «Лісове господарство і 
пов’язані з ним послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 
затверджений Державним агентством лісових ресурсів України та погоджений Міністерством 
соціальної політики України. 
 
 
 
 

Додаток 3 
до Договору 

Положення про оплату праці 
 

1. Загальні положення 
 

Дане Положення про оплату праці ДП «Охтирський лісгосп» (далі – Положення) 
розроблено у відповідності до Закону України «Про колективні договори і угоди», «Про 
оплату праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України, 
Генеральної, Галузевої угоди з метою посилення матеріальної мотивації працівників лісового 
господарства у підвищенні ефективності лісогосподарського виробництва та досягнення 
високих кінцевих результатів, зростання продуктивності праці. 

Праця на підприємстві оплачується відповідно до кількості та якості праці, вкладеної 
кожним працівником у лісогосподарське виробництво, за принципом: за добру працю, за 
кращі результати — вища оплата. 

Положення визначає систему оплати праці на підприємстві, її структуру, строки і 
періодичність виплати заробітної плати, інші питання оплати праці працівників підприємства. 

Джерелом формування фонду оплати праці є частка доходу, одержаного 
підприємством в результаті його господарської діяльності, фінансування із бюджетів всіх рівнів 
та інших джерел. 

 
2. Системи оплати праці 

 
Під системою оплати праці розуміється спосіб обчислення розмірів винагороди, 

належної виплати працівникам відповідно до витрат праці, а в ряді випадків і до її результатів. 
Важливими складовими організації заробітної плати на підприємстві є її форми і 

системи, які забезпечують зв'язок між оплатою праці та її результатами. Підприємство 
застосовує дві основні форми заробітної плати — відрядну і погодинну. 

Погодинна система оплата праці — це оплата за працю певної тривалості (годину, день, 
місяць). Погодинна система може мати три підвиди: погодинна, поденна, помісячна. Праця 
оплачується за фактично відпрацьований час: години, дні, місяць. При щомісячній оплаті 
розмір окладу не залежить від кількості робочих днів у місяці. 

При погодинній системі розмір заробітної плати визначається залежно від тривалості 
відпрацьованого часу і кваліфікації працівника. 

Вона включає декілька систем оплати праці. 
При простій погодинній системі розмір заробітку визначається залежно від тарифної 

ставки робітника і кількості відпрацьованого ним часу. 
При погодинно-преміальній системі, праця нараховується не тільки за відпрацьований 

час, а й за досягнення певних кількісних і якісних показників. 
При погодинно-преміальній системі з нормованими завданнями, робітникам - 

погодинникам премію нараховують за виконання установлених їм нормованих завдань. 
Відрядна система оплати праці — це оплата за працю, в залежності від кількості 

виробленої робітником продукції (виконаної роботи) належної якості на основі попередньо 
установлених норм часу (виробітку) і розцінок з урахуванням складності та умов праці. 
Основою підрядної оплати праці є норма виробітку (часу) і тарифна ставка. Вона охоплює 



 

кілька систем оплати праці для різних організаційно-технологічних умов виробництва. 
Відрядна система також має декілька різновидів.  

Пряма відрядна — заробіток підраховується шляхом множення відрядної розцінки на 
кількість виробленої придатної продукції.  

Непряма відрядна застосовується для допоміжних робітників (наприклад, ремонтників), 
розмір зарплати залежить від результатів праці працівників основного виробництва, яке 
обслуговують допоміжні працівники. 

Відрядно-преміальна система оплати праці передбачає робітникові нарахування, крім 
заробітку за прямою відрядною системою, премія за виконання і перевиконання певних 
кількісних і якісних показників. Розмір премії установлюється у відсотках до заробітку, 
визначеному за відрядними розцінками. 

Відрядно-прогресивна — оплата за продукцію у межах норми проводиться за 
незмінними розцінками, а за продукцію понад норму — за прогресивно зростаючими 
розцінками. 

Відрядна система може бути індивідуальною або колективною, залежно від способу 
організації праці. Індивідуальна відрядна система застосовується на виробничій дільниці, де 
забезпечений чіткий облік праці окремих працівників. Колективна відрядна встановлюється за 
загальними результатами праці бригади. При цьому розподіл заробітку провадиться із 
застосуванням коефіцієнта трудової участі (КТУ). Враховується також і кваліфікація 
працівника. Розмір заробітної плати не може бути нижчим встановленого розміру мінімальної 
зарплати. 

Акордна система оплата праці — винагорода за виконання комплексу робіт (наприклад 
об'єкт будівництва). Її сутність полягає в тому, що відрядна розцінка встановлюється не на 
окрему виробничу операцію, а на весь комплекс робіт загалом, виходячи із чинних норм часу і 
розцінок. Остаточний розрахунок провадиться за акордним нарядом після прийняття всього 
обсягу робіт, про що складається акт Порівняно з прямою відрядною оплатою за акордної 
заздалегідь визначені обсяги робіт і термін їх виконання, відома сума, заробітної плати за 
нарядом залежно від виконання завдання. Ця система зацікавлює робітників у скороченні 
строків роботи проти установлених норм. 

Контрактна система оплати праці застосовується до працівників при прийнятті на роботу 
відповідно до чинного законодавства України /сфера застосування контракту лише прямо 
визначається законами/. 

Контракт — це особлива форма трудового договору між найманим керівником і 
уповноваженим органом. За контрактом керівник зобов'язується виконувати роботу, визначену 
угодою і правилами внутрішнього розпорядку, а уповноважений орган установлює заробітну 
плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

 
3. Формування фонду оплати плати на підприємстві 

 
Фонд оплати плати — це загальна сума грошових коштів, направлена на оплату праці 

робітників і управлінського персоналу підприємства за визначений обсяг виконаної роботи або 
виробленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті 
відповідно до чинного законодавства. 

До фонду оплати праці включаються нарахування найманим працівникам у грошовій та 
натуральній формі (оцінені в грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований 
час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих 
виплат.  

З метою планування та аналізу ефективності використання фонду заробітної плати його 
диференціюють за певними ознаками. За змістом та джерелами формування виділяють; 

- фонд основної заробітної плати; 
- фонд додаткової заробітної плати; 
- інші заохочувальні та компенсаційні виплати. 
До фонду основної заробітної плати входять: 



 

а) заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм 
праці (норм часу, виробітку, обслуговування та ін.) за відрядними розцінками, тарифними 
ставками та посадовими окладами працівників незалежно від форм систем оплати праці, 
прийнятих на підприємстві; 

б) суми процентних або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (прибутку), 
отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) у випадках, коли вони є основною 
заробітною платою; 

в) суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет та журналів та 
інших підприємств і оплата їх праці, що здійснюється за ставками авторської винагороди, 
нарахованої на даному підприємстві; 

г) вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці.  
До фонду додаткової заробітної плати входить: 
а) надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, 

передбачених чинним законодавством. Доплати і надбавки є самостійним елементом в 
структурі заробітної плати. Вони є інструментом диференціації і регулювання рівня заробітної 
плати різних груп і категорій працівників залежно від кваліфікаційного рівня, складності 
виконуваних робіт, їх відповідальності, а також умов інтенсивності праці, специфічних 
особливостей роботи працівника.  

На підприємстві можуть встановлюватися надбавки або доплати у відсотках до 
посадового окладу (окладу, місячної тарифної ставки), або у грошовому (сумарному) виразі і 
вони нараховуються за фактично відпрацьований час.  

Доплати і надбавки не є обов’язковими, можуть бути встановлені наказом керівника, а 
можуть і не бути. Обмеженнями обставинами під час встановлення доплат і надбавок є 
економічна та соціальна доцільність і фінансові можливості підприємства. Зазначені виплати 
/доплати і надбавки/ здійснюється диференційовано у межах фонду оплати праці, за наявності 
коштів, після здійснення обов’язкових виплат. 

- доплати: 
 суміщення професій (посад); 
 розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; 
 виконання роботи тимчасово відсутнього працівника. 
робота у важких і шкідливих умовах; 
 робота в особливо важких і особливо шкідливих умовах; 
 інтенсивність праці робітників, які працюють на конвеєрах, поточних та автоматичних 

лініях ; 
 інтенсивність праці водіям автотранспортних засобів (на вивезенні лісопродукції); 
 робота в нічний час; 
 робота у вечірній час - з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи; 
 на період освоєння нових норм трудових витрат підвищуються відрядні розцінки; 
 керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи) — доплата 

залежно від кількості працівників у бригаді, розміру тарифної ставки і розряду, присвоєного 
бригадиру (диференційовані доплати у відсотках до місячної тарифної ставки бригадира 
залежно від чисельності робітників у бригаді; 

 виконання обов’язків щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і 
призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу, 
відповідно до п. 14 Положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1994  № 377 /керівник 
підприємства за виконання обов’язків щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і 
призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу 
залежно від кількості працівників кадрової служби покладає виконання обов’язків на військово-
обліковий персонал або на одного з працівників кадрової служби/; 

ненормований робочий день водіям легкових автомобілів, /мікроавтобусів/, автомобілів 
експедицій і вишукувальних партій в період їх роботи в польових умовах (робота понад 
нормальну тривалість робочого часу не вважається надурочною і за неї не здійснюється 
додаткова оплата перепрацьованого часу); 



 

 науковий ступінь: – доктора наук, – кандидата наук; 
 використанням у роботі дезінфікувальних засобів, а також за прибирання туалетів. 
Встановлення працівникам доплат проводиться за рішенням (наказом, розпорядженням) 

керівника підприємства. 
- надбавки: 
 класність:  
- водіям  автотранспортних  засобів  2-го класу, 1-го класу; 
- трактористам–машиністам сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 

2-го класу, 1-го класу; 
 стаж роботи по спеціальності трактористам-машиністам:  
від  2 до 5 років, 
від  5 до 10 років, 
від 10 до 15 років, 
понад 15 років; 
 висока професійну майстерність (встановлюється окремим висококваліфікованим 

робітникам персонально). Диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників: 
ІІІ розряду, 
IV розряду, 
V розряду, 
VI  і вищих розрядів; 
 високі досягнення у праці. При погіршенні показників роботи надбавка зменшуються 

або відміняються повністю; 
 виконання особливо важливої роботи на термін її виконання. При погіршенні 

показників роботи надбавки зменшуються або відміняються повністю; 
 складність, напруженість у роботі; 
 інтенсивність праці та особливий характер роботи; 
 робота в умовах режимних обмежень. Розмір надбавки до тарифних ставок (окладів і 

посадових окладів) визначається відповідно до п.2 та п.3 “Положення про види, розміри і 
порядок надання компенсації у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної 
таємниці”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994  № 414; 

 знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської, однієї східної, 
угро-фінської або африканської, двох і більше мов; 

 робота на територіях радіоактивного забруднення /передбачені чинним законодавством 
(постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.1998  № 982 “Про доплати і компенсації 
особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після 
повного відселення жителів”)/; 

 робота з отрутохімікатами; 
 присвоєння класності: “Лісничий І класу”, “Лісничий ІІ класу”, “Помічник лісничого І 

класу”, “Помічник лісничого ІІ класу”; 
 почесне звання Заслужений лісівник України”, “Заслужений працівник сільського 

господарства України”, “Заслужений раціоналізатор”, Заслужені працівники інших професій; 
 відзнака Держлісагентства України “Почесний лісівник України” (за наявності 

“Заслужений лісівник України” та “Почесний лісівник України” надбавки до посадового окладу 
виплачується за одним (вищим) розміром. 

Встановлення працівникам надбавок провадиться за рішенням (наказом, 
розпорядженням) керівника підприємства. 

б) премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний 
характер, незалежно від джерел фінансування; 

в) відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, 
посадового окладу); 

г) оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні у розмірах та за 
розцінками, установленими чинним законодавством; 



 

д) оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку з роботою понад 
нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації праці, при 
підсумованому обліку робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством; 

е) суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірі тарифної ставки 
(окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі до місцезнаходження підприємства 
(пункту збору) - місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні 
затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств; 

є) суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників; 
ж) суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з 

порушенням термінів її виплати; 
з) вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників відповідно до 

законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг зв'язку та суми коштів на 
відшкодування їхньої оплати; 

и) витрати, пов'язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, 
авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту; 

і) вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування, що 
може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному 
користуванні, або сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами; 

ї) оплата за невідпрацьований час: 
оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної 

та додаткових) відпусток та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, 
передбачених законодавством; 

оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих 
відповідно до колективного договору; 

оплата додаткових відпусток у зв'язку з навчанням та творчих відпусток; 
оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; 
суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників, за час 

їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів; 

суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно 
введених у дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах 
будівництва; 

оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата 
пільгового часу неповнолітнім; 

оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських 
обов'язків, якщо вони виконуються в робочий час; 

оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що 
надаються після кожного дня здавання крові, або днів, приєднаних за бажанням працівника до 
щорічної відпустки; 

оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним 
місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні; 

оплата простоїв не з вини працівника. 
й) Гарантійні виплати — це суми, що зберігають працівнику заробітну плату (повністю 

або частково) за час, коли він з поважних причин, передбачених законом, звільняється від 
виконання трудових обов'язків і за ним зберігається місце роботи. 

к) Гарантійні доплати — це суми, які виплачуються понад заробітну плату працівникові 
при скороченні робочого часу або переведенні на іншу роботу у встановлених законом 
випадках. Гарантійні доплати виплачуються працівникові у разі зниження заробітку. До 
основних видів гарантійних доплат належать: 

- доплати неповнолітнім працівникам (ст. 194 КЗпП); 
- доплати при переведенні працівника на іншу роботу і переміщенні (при переведенні на 

іншу нижчеоплачувану роботу і переміщенні — ст. 114 КЗпП, при переведенні на легшу роботу 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, — ст. 178 КЗпП) та в інших випадках. 



 

До основних гарантійних виплат належать: 
- виплати працівникам за час виконання державних або громадських обов'язків (ст. 119 

КЗпП); 
- виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість (ст. 120 КЗпП); 
- виплати при службових відрядженнях (ст. 121 КЗпП, постанова Кабінету Міністрів 

України від 01.04.2011 № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, 
а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та 
організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних 
коштів”; 

- виплати за час підвищення кваліфікації з відривом від виробництва (ст. 122 КЗпП, 
постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.1997  № 695 "Про гарантії і компенсації для 
працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, 
навчання інших професій з відривом від виробництва"); 

- виплати за час перебування в медичному закладі на обстеженні (ст. 123 КЗпП); 
- виплати донорам (ст. 124 КЗпП, ст. 9 Закону України від 23.06.1995 "Про донорство 

крові та її компонентів"); 
- виплати працівникам — авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і 

раціоналізаторських пропозицій (ст. 126 КЗпП); 
- виплати за участь в колективних переговорах і підготовці проекту колективного 

договору або угоди (ст. 12 Закону України "Про колективні договори і угоди"); 
- виплати незалежним посередникам оплати праці в розмірі не менше середньомісячної 

заробітної плати та відшкодування витрат, членам примирних комісій і трудових арбітражів під 
час роботи в примирній процедурі, тобто за участь у вирішенні колективного трудового спору 
(ст. 14 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"). 

л) Компенсаційні виплати — це суми, які виплачуються працівникам понад оплати за 
працю для компенсації витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх трудових обов'язків, а 
також витрат у зв'язку з переїздом при прийнятті на роботу в іншу місцевість. До основних 
видів компенсаційних виплат потрібно віднести: 

1) виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість (ст. 120 КЗпП, постанова Кабінету 
Міністрів України від 02.03.1998  № 255 «Про гарантії і компенсації при переїзді на роботу в 
іншу місцевість»); 

2) компенсацію за зношування інструментів, що належать працівникам (ст. 125 КЗпП); 
3) виплати при призові на військову службу або проходженні військових зборів (статті 

21, 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"); 
4) при направленні для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання 

інших професій з відривом від виробництва (постанова Кабінету Міністрів України від 
28.06.1997  № 695 "Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для 
підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від 
виробництва"); 

5) компенсацію витрат за використання особистих легкових автомобілів для службових 
поїздок; 

6) компенсацію окремим категоріям працівників бюджетних установ і організацій витрат 
на проїзд у пасажирському транспорті у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків 
(Порядок відшкодування витрат на проїзд пасажирським транспортом окремим категоріям 
працівників бюджетних установ і організацій у зв'язку з виконанням ними службових 
обов'язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.1997  № 922). 

Гарантійні виплати та доплати компенсаційного характеру, які поширюються на всіх 
працівників використовуються на підприємстві в обов’язковому порядку. 

м) Одноразові грошові винагороди (виплачуються працівникам під час нагородження): 
- нагородження державними орденами та медалями України, Грамотами Верховної Ради 

України, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України; 
- “Відмінник лісового господарства України; 
- “За бездоганну службу в державній лісовій охороні України; 
- Грамота, Подяка Державного агентства лісових ресурсів України. 



 

н) До інших заохочувальних та компенсаційних виплат входить: 
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають винагороди та премії, які 

мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні  виплати, які не 
передбачені актами чинного законодавства або які проводяться понад встановлені зазначеними 
актами норми. До них належать: 

а) нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, 
зокрема працівникам, які вимушено працювали скорочений  робочий час та перебували у 
відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю), брали участь у 
страйках. 

б) винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий 
характер. Зокрема: 

- винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж 
роботи); 

- премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами 
преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду; 

- премії за сприяння  винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та 
впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих 
потужностей й об'єктів  будівництва,  своєчасну поставку продукції на експорт та інші; 

- премії за виконання важливих та особливо важливих завдань; 
- одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до 

ювілейних та пам'ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі); 
- вартість безкоштовно наданих працівникам акцій; 
- кошти, спрямовані на викуп майна працівниками з моменту їх персоніфікації, а також 

суми вартості майна, яке розподіляється між членами колективу в разі ліквідації (реорганізації, 
перепрофілювання) підприємства (крім випадків розподілу майна між засновниками 
підприємства); 

в) матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості 
працівників (на оздоровлення, у зв'язку з екологічним станом, крім сум матеріальної допомоги 
разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними 
обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання); 

г) виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі: 
д) витрати в розмірі страхових внесків підприємств (крім внесків підприємств згідно з 

договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх 
сімей) на користь працівників, пов'язаних з добровільним страхуванням (особистим, 
страхуванням майна); 

е) оплата або дотації на харчування працівників, у тому числі в їдальнях, буфетах, 
профілакторіях; 

є) оплата за утримання дітей працівників у дошкільних закладах; 
ж) вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, 

екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства (крім 
випадків, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування: 
допомога по тимчасовій непрацездатності; допомога по вагітності та пологах; допомога при 
народженні дитини; допомога  по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
допомога на поховання; оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення; 
допомога по частковому безробіттю.); 

з) вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та 
відшкодування працівникам вартості проїзду транспортом загального користування; 

и) інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого 
житла, гуртожитків, товарів, продуктових замовлень, абонементів у групи здоров'я, передплати 
на газети та журнали, протезування, суми  компенсації вартості виданого працівникам палива у 
випадках, не  передбачених  чинним законодавством). 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Перелік 
та розміри доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових 

окладів працівників підприємства 
 

№ 
п/п 

Найменування  
доплат і надбавок 

Розміри доплат і надбавок 

1 2 3 
Д о п л а т и 

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

Доплати одному працівнику (зайнятому як в 
лісопромисловій, так і в лісогосподарській 
діяльності) максимальними розмірами не 
обмежуються і визначаються наявністю 
одержаної економії за тарифними ставками і 
окладами суміщуваних працівників. 
Передумовою для суміщення професій (посад) 
є наявність у штатному розписі професії 
(посади), яку суміщають, але вона залишається 
вакантною 

2 За розширення зони обслуговування 
або збільшення обсягу робіт 

Доплати одному працівнику максимальними 
розмірами не обмежуються і визначаються 
наявністю одержаної економії за тарифними 
ставками і окладами, які могли б 
виплачуватись за умови нормативної 
чисельності працівників. 

3 За виконання обов’язків тимчасово 
відсутнього працівника 

До 100 відсотків тарифної ставки (посадового 
окладу) відсутнього працівника за обійманою 
посадою 

4 За тимчасове заступництво при 
заміщенні тимчасово відсутнього 
працівника, при виконанні ним 
розпорядчих функцій, на працівника 
підприємства покладаються 
виконання обов’язків за більш 
відповідальною посадою.  

Працівникові виплачується різниця між його 
фактичним посадовим окладом  і посадовим 
окладом працівника, якого він заміщує  

5 За роботу у важких і шкідливих  та 

особливо важких і особливо 

шкідливих умовах згідно із 

Галузевим переліком робіт, на яких 

можуть встановлюватись доплати 

працівникам за умови праці в 

лісогосподарських об’єднаннях, 

підприємствах, затвердженим 

Держкомлісгоспом  за погодженням 

з ЦК профспілки працівників 

лісового господарства України / 

За роботу у важких і шкідливих умовах праці – 

4,8,12 відсотків, а за роботу в особливо важких 

і особливо шкідливих умовах праці – 16,20,24 

відсотків тарифної ставки (окладу і посадового 

окладу)  

 



 

№ 
п/п 

Найменування  
доплат і надбавок 

Розміри доплат і надбавок 

1 2 3 

наказ №63 від 03.07.2001р./ 
6 За інтенсивність праці робітників, які 

працюють на конвеєрах, поточних та 
автоматичних лініях 

До 12 відсотків  тарифної ставки (окладу). 

7 За інтенсивність праці водіям 
автотранспортних засобів (на 
вивезенні лісопродукції)  

До 15 відсотків встановленої тарифної ставки 
(окладу). 

8 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 

9 За роботу в нічний час (з 22 до 6 
години) 
 

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

10 На період освоєння нових норм 
трудових затрат 

Підвищення відрядних розцінок - до 20 
відсотків, підвищення тарифних ставок для 
погодинників – до 10 відсотків 

11 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 відсотків 
відповідної доплати бригадиру 

12 За виконання обов’язків щодо 
ведення військового обліку 
військовозобов’язаних і призовників 
та бронювання військовозобов’яза-
них на період мобілізації та воєнного 
часу (відповідно до п. 14 Положення 
про військовий облік військово-
зобов’язаних і призовників, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.06.1994  
№ 377 ) 

До 50 відсотків посадового окладу. 

13 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*  

14 За науковий ступінь 
– доктора наук 
– кандидата наук 

(крім працівників наукових 
організацій) 

 
20 відсотків посадового окладу 
15 відсотків посадового окладу 
 

15 За використанням у роботі 
дезінфікувальних засобів, а також за 
прибирання туалетів 

10 відсотків посадового (місячного) окладу. 

Н а д б а в к и 



 

№ 
п/п 

Найменування  
доплат і надбавок 

Розміри доплат і надбавок 

1 2 3 
1 а) за класність:  

- водіям автотранспортних засобів  

 

 

 

 трактористам – машиністам 

сільськогосподарського (лісогос-

подарського) виробництва 

 

 

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 

 

Водіям 2-го класу – 10 відсотків 

 1-го класу – 25 відсотків 

встановленої тарифної ставки за 

відпрацьований час. 

Трактористам – машиністам 

 2-го класу – 10 відсотків 

 1-го класу – 20 відсотків 

заробітної плати за роботи виконані на 

тракторі. 

 

 

 

 8  відсотків заробітної плати 

10 відсотків заробітної плати 

13 відсотків заробітної плати 

16 відсотків заробітної плати 
2 За високу професійну майстерність 

(встановлюється окремим 
висококваліфікованим робітникам 
персонально) 

Диференційовані надбавки до тарифних  ставок 
робітників: 
 

ІІІ розряду – 12 відсотків 
IV розряду – 16 відсотків 
V розряду – 20 відсотків 
VI  і вищих розрядів – 24 відсотки 

3 За високі досягнення у праці До 50 відсотків посадового окладу. При 
погіршенні показників роботи надбавки 
зменшуються або відміняються повністю 

4 За виконання особливо важливої 
роботи на термін її виконання 

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

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

обмежень 
Розмір надбавки до тарифних ставок (окладів і 
посадових окладів) визначається відповідно до 
п.2 та п.3 “Положення про види, розміри і 
порядок надання компенсації у зв’язку з 
роботою, яка передбачає доступ до державної 
таємниці”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.06.1994  № 414. 
Примітка: Надбавки до тарифних ставок 
(окладів і посадових окладів) за роботу в 
умовах режимних обмежень встановлюються 
понад інші доплати і надбавки, які встановлені 
на підприємстві 

7 За знання та використання в роботі 
іноземної мови:  
 а) однієї європейської – у розмірі 10 
відсотків,  

 
 
 10 відсотків, 
 



 

№ 
п/п 

Найменування  
доплат і надбавок 

Розміри доплат і надбавок 

1 2 3 
б) однієї східної, угро-фінської або 
африканської,  
в) двох і більше мов  

15 відсотків,  
 
25 відсотків посадового окладу 

8 За роботу на територіях 
радіоактивного забруднення  

25 відсотків посадового окладу (постанова 
Кабінету Міністрів України від 30.06.1998  
 № 982 “Про доплати і компенсації особам, які 
працюють у зоні відчуження і зоні безумовного 
(обов'язкового) відселення після повного 
відселення жителів”) 

9 За роботу з отрутохімікатами  10 відсотків тарифної ставки (посадового 
окладу).  

10 За присвоєні класності: 
 

а) “Лісничий І класу”, 
 
б) “Лісничий ІІ класу”, 
“Помічник лісничого І класу”, 
 
в)“Помічник лісничого ІІ класу” 

 
 

15 відсотків посадового окладу 
 
 
10 відсотків посадового окладу 
 
5 відсотків посадового окладу 

11 а) “Заслужений лісівник України”** 
“Заслужений працівник сільського 
господарства України” 

“Заслужений раціоналізатор”, 
Заслужені працівники інших 
професій 
 
б) за відзнаку Держлісагентства  
України “Почесний лісівник 
України”** 

20 відсотків посадового окладу 
 
 
 
 
 
 
10 відсотків посадового окладу, окладу, 
тарифної ставки 

 
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. 

 б) “Відмінник лісового господарства 
України” 

 
дві тарифні ставки (оклади, посадові оклади) 

 в) “За бездоганну службу в 
державній лісовій охороні України” 

 
два посадових оклади 

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

 
0,5 тарифної ставки (окладу, посадового 
окладу) 

 ґ) Грамота , Подяка обласної 
адміністрації, обласної ради, 
обласного управління лісового і 
мисливського господарства, обласної 

 0,3 тарифної  ставки  (окладу, посадового 
окладу) 
 



 

№ 
п/п 

Найменування  
доплат і надбавок 

Розміри доплат і надбавок 

1 2 3 
організації профспілки 

 д) Грамота підприємства 0,2 тарифної  ставки  (окладу, посадового 
окладу) 

 ж) Подяка директора підприємства   0,1 тарифної  ставки  (окладу, посадового 
окладу) 

 з) Занесення кращих працівників в 
Книгу Пошани лісгоспу 

0,25 тарифної  ставки  (окладу, посадового 
окладу) 

 и) Занесення кращих працівників на 
Дошку Пошани лісгоспу 

0,2 тарифної  ставки  (окладу, посадового 
окладу) 

 і) Грамота Голови районної 
державної адміністрації та Голови 
районної ради 

  0,25 тарифної  ставки  (окладу, посадового 
окладу) 

 к) Подяка Голови районної державної 
адміністрації та Голови районної 
ради 

  0,2 тарифної  ставки  (окладу, посадового 
окладу) 

Примітка: 
Доплати за науковий ступінь та надбавки за почесне звання провадяться у разі, коли 

діяльність працівника за профілем збігається з наявним ступенем або почесним званням. 
Якщо працівнику присвоєно почесне звання і науковий ступінь, йому виплачуються 

надбавка і доплата в установлених розмірах. 
 

* Робота понад нормальну тривалість робочого часу не вважається надурочною і за неї 
не здійснюється додаткова оплата перепрацьованого часу. Кількість годин перепрацьованого 
часу при такій роботі може визначатись у колективному договорі. 

** За наявності “Заслужений лісівник України” та “Почесний лісівник України” 
надбавки до посадового окладу виплачується за одним (вищим) розміром. 

 
 
 

4. Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, 
виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника 

 
З метою посилення матеріального мотивації працівників у зростанні продуктивності 

праці і виконанні встановленого обсягу робіт з меншою чисельністю персоналу керівник 
підприємства має право за погодженням з профспілковим комітетом дозволяти працівникам 
установлювати доплати за суміщення професії (посади), розширення зони обслуговування або 
збільшення об'єму виконуваних робіт, а також виконання обов'язків тимчасово відсутніх 
працівників. 

Суміщення професій (посад) - це виконання працівником разом зі своєю основною 
роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою), 
в межах робочого часу за основною роботою, на одному і тому самому підприємстві. 
Розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт - це виконання 
працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової 
роботи за тією ж професією або посадою в основний робочий час. Виконання обов'язку 
тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи - це робота, яка 
виконується поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, за тимчасово 
відсутнього працівника у зв'язку з хворобою, відпусткою, відрядженням і з інших причин на 
тому самому підприємстві, в основний робочий час, коли за ним відповідно до чинного 
законодавства зберігається робоче місце. 

Збільшення обсягів робіт допускається на одному і тому ж підприємстві з відома 
працівника впродовж встановленої законодавством тривалості робочого дня або робочої зміни, 



 

якщо це економічно доцільно і не веде до погіршення якості виконуваних робіт, продукції, що 
випускається, обслуговування населення. 

У виробничих і невиробничих сферах діяльності порядок і умови суміщення професії 
(посад), розширення зон обслуговування різні.  

Суміщення професій (посад) дозволяється, як правило, в межах тієї категорії 
персоналу, до якої відноситься даний працівник. Передумовою для суміщення професій (посад) 
є наявність професії (посади), яку суміщують у штатному розписі, але вона не заповнена, 
залишається вакантною. За відсутності вакансії суміщення не можливо.  
                Наказ про суміщення (поєднання) професій, розширення зон обслуговування може 
укладатися на певний термін або без вказівки терміну. Наказ або розпорядження видається 
керівником підприємства за погодженням профспілковим комітетом де вказується професія 
(посада) яка суміщається, обсяг додаткових функцій або робіт, термін і розмір доплати. У 
такому ж порядку оформляється зменшення або збільшення доплати, а також її відміна, якщо 
вона була встановлена без вказівки терміну. 

Про зміну умов суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, 
зменшення або відміну доплат працівник повинен бити попереджений не пізніше чим за місяць. 
При погіршенні якості продукції суміщення професій т(посад) або розширення зони 
обслуговування і доплати за них можуть припинятися з моменту виявлення цього погіршення. 

При суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, обов’язки можуть 
покладатися на одного або декілька працівників. 

При встановленні доплати в розрахунок береться тарифна ставка (оклад). Конкретні 
розміри доплат у вказаних межах встановлюються керівником підприємств за узгодженням з 
профспілковим комітетом кожному працівникові диференційовано залежно від складності, 
характеру, обсягу виконуваних робіт, ступені використання робочого часу. 

При встановленні доплат за суміщення професій (посад), розширення зони 
обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт може бити використана вся (умовна) 
економія фонду заробітною плати, отримана від вивільнення чисельності працівників (з 
меншою чисельністю персоналу) в порівнянні з міжгалузевими і галузевими нормативами 
чисельності, штатами, затвердженими па основі типових штатів, нормами обслуговування, 
нормами виробітку (часу), а також нормативами (штатними нормативами) і нормами трудових 
витрат, які застосовуються на підприємстві. 

У тих випадках, коли розробка нових штатів недоцільна, джерелом для встановлення 
доплат може служити економія фонду заробітної плати, отримана від вивільнення чисельності 
працівників проти фактичного штатного розпису, який був затверджений раніше. 

При вивільненні чисельності працівників в порівнянні з нормативами або з фактичною 
чисельністю працівників на доплати може спрямовуватися до 100% економії фонду заробітною 
плати. 

Економія фонду заробітною плати в лісництвах, цехах і на дільницях, у відділах і 
службах, отримана в результаті вивільнення чисельності працівників, може використовуватися 
на встановлення доплат незалежно від витрачання фонду заробітної плати по підприємству в 
цілому. 

Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників здійснюється за 
умови, якщо на основну і додаткову роботу встановлені міжгалузеві, галузеві і інші технічно 
обґрунтовані норми трудових витрат (нормовані завдання, норми обслуговування, часу, 
нормативи чисельності, штатні нормативи) або якщо ці роботи виконуються працівниками, які 
знаходяться в штаті.  

За працівниками, зайнятими на роботах з шкідливими умовами праці, що суміщають 
професії (посади) і які виконують свою основну роботу в повному обсязі, зберігаються 
передбачені чинним законодавством пільги у зв'язку з умовами праці (додаткова відпустка, 
скорочений робочий день, безкоштовна видача молока і лікувально-профілактичного 
харчування) незалежно від того, чи встановлені ці пільги за суміщеними професіями 
(посадами). 

Працівникам, яким вищезгадані пільги передбачені тільки за суміщеними професіями 
(посадами) пільги надаються тільки за ті дні, в яких працівник працював за суміщеними 



 

професіями (посадами) не менше половини робочого дня. При цьому тривалість додаткової 
відпустки розраховується часу, що пропорційно випрацюваному часу, в умовах, що надають 
право на дану відпустку. 

Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або 
збільшення встановленого обсягу робіт можуть бути зменшені або повністю скасовані при 
перегляді норм трудових витрат в установленому порядку, а також при погіршенні якості 
роботи. Якщо ці заходи здійснюються на основі пропозицій працівників, які отримують 
доплати, то ці доплати зберігаються протягом 6 місяців після введення нових нормативів. 

Якщо робота, як суміщається передбачена в нормах трудових витрат, обумовлена 
трудовим договором і входить в коло обов'язків працівника або доручається працівникові у 
встановленому законодавством порядку у зв'язку з недостатньою завантаженістю проти діючих 
норм трудових витрат по основній роботі, то доплати за суміщення професій (посад) не 
встановлюються. 

Доплати, які виплачуються працівникам за суміщення професій, розширення зони 
обслуговування включаються в середній заробіток в усіх випадках його обчислення, для оплати 
відпусток, за дні тимчасової непрацездатності, числення пенсій і в інших випадках. 

Доплата за суміщення професій (посад) може встановлюватися працівникові разом з 
іншими надбавками. 

Працівникам, які відпрацювали неповний місяць, доплата за суміщення професій 
(посад) нараховується у встановленому розмірі (у відсотках до місячної тарифної ставки 
(окладу) пропорційно відпрацьованому часу за основною роботою. 

 
 

5. Основа організації оплати праці - тарифна система 
 

Основними елементами тарифної системи є тарифно-кваліфікаційні довідники робіт і 
професій робітників, кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців, 
тарифні сітки та ставки і схеми посадових окладів, або єдина тарифна сітка. 

За допомогою тарифної системи здійснюється диференціація оплати праці залежно від 
складності, ступеня шкідливості, важкості, інтенсивності, суспільної значущості праці й 
кваліфікації працівника. 

Тарифні ставки (погодинні, денні, місячні) виражають розмір оплати праці на різних 
видах робіт за одиницю часу (година, день, місяць) залежно від кваліфікаційного розряду 
працівника. 

В колективному договорі підприємства установлені міжрозрядні тарифні коефіцієнти 
для визначення тарифних ставок робітників 

Міжрозрядні тарифні коефіцієнти  для  встановлення  тарифних  ставок  робітникам  
 

 
Розряди 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

Машиністи 
лісозаготівельних  
машин VI розряду 

Коефіцієнти 1,00 1,08 1,20 1,35 1,54 1,80 2,00 

 
Установити на підприємстві мінімальну тарифну ставку робітника I розряду на 

лісокультурних (лісогосподарських) роботах не нижче 110 відсотків розміру прожиткового 
мінімуму працездатної особи, встановленого Законом 

Тарифні ставки також можуть збільшуватися залежно від шкідливих умов праці. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.1998  № 982 "Про доплати і компенсації 
особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після 
повного відселення жителів" передбачено, що в період з 01.01.1998 до 01.01.2000 особам, які 
постійно працюють у зоні відчуження, провадиться доплата у розмірі тарифної ставки 
(посадового окладу). 



 

Тарифна сітка — шкала (схема), за допомогою якої здійснюється співвідношення в 
оплаті праці працівників залежно від складності робота та їх кваліфікації, тобто забезпечується 
більш висока оплата праці за більш складну роботу. 

Тарифна сітка складається з розрядів, тарифних коефіцієнтів і груп тарифних 
коефіцієнтів. 

Тарифний розряд — це показник ступеня складності роботи, що виконується, і рівня 
кваліфікації працівника. Тарифна ставка І розряду встановлює розмір оплати праці 
найпростішої роботи: чим складніший вид роботи, тим вищий тарифний розряд. 

 
Коефіцієнти співвідношень місячних тарифних ставок робітників до місячної 

тарифної ставки робітника І розряду на лісокультурних (лісогосподарських) роботах 
 

№ 
п/п 

Найменування виробництв та  робіт Коефіцієнти 
 співвідношень  

1 
 

Лісосічні роботи на рубках головного користування та  на 
рубках, пов’язаних з веденням лісового господарства, підсочка 
лісу, вивезення деревини, 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 
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 

8 Будівельні та ремонтно-будівельні роботи 1,20 
 

Автомобільний транспорт 
Водії автотранспортних засобів 

І. Вантажні автомобілі 
 

№ 
п\п 

Вантажопідйомність 
автомобілів (в тонах) 

І група ІІ група 

Бортові автомобілі 
загального призначення 

Спеціалізовані та спеціальні 
автомобілі: самоскиди, цистерни, 

рефрижератори, автокрани, 
автонавантажувачі та інші; сідельні 

тягачі з напівпричепами. Бортові 
автомобілі, переобладнані для 

перевезення людей 

1 До 1,5  1,40 1,44 

2 Від 1,5 до 3т включно 1,44 1,50 



 

3 Від 3 до 5 включно 1,50 1,59 
4 Від 5 до 7  включно 1,59 1,66 
5 Від 7 до 10  включно 1,66 1,74 
6 Від 10 до 20  включно 1,74 1,87 

7 Від 20 до 40  включно 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. 

 
ІІ. Легкові автомобілі 
 

 Клас автомобіля 
Робочий обсяг  

Двигуна (в літрах) 
Мінімальні коефіцієнти 

  Особливий малий до 1,8 1,40 

 Середній 1,8-3,5 1,44 

 Великий більше 3,5 1,50 

 
ІІІ. Автобуси (в т.ч. спеціальні) 

Клас автобуса 
Габаритна довжина автобусів 

(в метрах) 
Мінімальні коефіцієнти 

 

Особливий малий До 5,0  1,46 

малий а) понад 5,0 до 6,5 включно 1,52 

 б) понад 6,5 до 7,5 включно 1,70 

Середній     понад 7,5 до 9,5 включно 1,87 

Великий а) понад 9,5 до 11 включно 2,08 

 б) понад 11 до 12 включно 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 між розрядні тарифні коефіцієнти. Годинні тарифні ставки робітників розраховуються 
виходячи з середньомісячної норми тривалості робочого часу 

 
Розміри місячних тарифних ставок робітників І розряду визначаються множенням 

відповідного коефіцієнту на розмір тарифної ставки робітника І розряду на лісокультурних 
(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  

Тарифікація робіт і робітників проводиться на підприємстві. Присвоєння робітнику 
кваліфікаційного розряду або його підвищення провадиться за заявою працівника, яка 
розглядається кваліфікаційною комісією. Комісія перевіряє теоретичні знання робітника і здачу 



 

проб. Рішення про присвоєння приймає власник або уповноважений ним орган за погодженням 
з профкомом. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які 
спричинили погіршення якості продукції, робітникові може бути знижено кваліфікацію на І 
розряд терміном до 3 місяців. Поновлення розряду проводиться в порядку присвоєння. 
Працівнику гарантується збереження присвоєного розряду. Розряд входить в умови трудового 
договору. Зміна тарифного розряду проводиться лише за угодою сторін. 

Якщо працівник не справляється з роботою за присвоєним йому розрядом, власник 
повинен запропонувати йому іншу, менш кваліфіковану, роботу з присвоєнням відповідного 
розряду. За незгодою працівника власник має право розірвати трудовий договір за п. 2 ст. 40 
КЗпП України. 

Загальна перетарифікація розрядів може мати місце лише в зв'язку з докорінними 
змінами в організації виробництва, наприклад, при зміні профілю підприємства, введенні 
нового тарифно-кваліфікаційного довідника. Подібні випадки є змінами істотних умов праці й 
повинні провадитися за правилами ч. З ст. 32 КЗпП. Працівник повинен бути попереджений про 
такі зміни за 2 місяці. Якщо працівник не згоден продовжувати роботу в нових умовах праці, то 
він може бути звільнений за п. 6 ст. 36 КЗпП. 

На підприємстві праця професіоналів, фахівців та службовців оплачується на основі 
схем посадових окладів.  

 
Схема коефіцієнтів співвідношень посадових окладів керівників, професіоналів та 

фахівців до місячної тарифної ставки робітника І розряду на  лісокультурних 
(лісогосподарських) роботах  

№ 
п/п 

Найменування посади Коефіцієнти співвідношення 

мінімальний Максимальний 

1 2 3 4 

1 Директор за контрактом 

2 Головний лісничий, головний інженер     3,75  

3 Головний бухгалтер, головний економіст    3,28  

4 Головний механік, начальник відділу 
лісового господарства                           

2,92  

5 Інженери, економісти, бухгалтери, 
мисливствознавці, механіки та інші: 

  

 провідні 2,58  

 І категорії, старший  інспектор з кадрів 2,35  

 ІІ категорії, інспектор з кадрів 2,12  

 Інженери всіх спеціальностей (без категорій) 1,71  

 Техніки всіх спеціальностей   

 І категорії, старший  інспектор з кадрів 1,51  

 ІІ категорії, інспектор з кадрів 1,41  

 Техніки без спеціальностей 1,3  

6 Лісничі:   

 І групи 2,82  

 ІІ групи 2,55  

 ІІІ групи 2,34  



 

 ІV групи 2,08  

 V групи 1,88  

7 Помічники лісничих на 5-20% нижче посадового окладу 
лісничого 

8 Начальник транспортного цеху, нижнього 
складу, цеху переборки деревини : 

  

 І групи 2,55  

 ІІ групи 2,34  

 ІІІ групи 2,08  

 ІV групи 1.88  

 V групи 1.67  

9 Керівники інших цехів   

 І групи 2,08  

 ІІ групи 1,88  

 ІІІ групи 1,67  

10 Майстри на лісозаготівельних роботах (на 
лісосічних та нижньоскладських) 

  

 І групи 2,19  

 ІІ групи 1,88  

11 Старший майстер лісу 1,84  

12 Старші майстри інших дільниць (цехів)   

 І групи 1,98  

 ІІ групи 1,88  

 ІІІ групи 1,67  

13 Майстри інших дільниць (цехів)   

 І групи 1,88  

 ІІ групи 1,77  

 ІІІ групи 1,51  

14 Майстер лісу  1,71  

 

Віднесення підрозділів до відповідних груп з оплати праці проводити щорічно на початку року, 
виходячи з планових об’ємів робіт на наступний рік. Група з оплати праці по лісництву 
встановлюється шляхом підсумування груп всіх показників та визначається середня група з 
оплати праці. 

 
Схема коефіцієнтів співвідношень місячних тарифних ставок (окладів, посадових 

окладів) працівників наскрізних професій та окремих робітників до місячної тарифної 
ставки робітника І розряду на лісокультурних (лісогосподарських) роботах  

 

№ Найменування посади Коефіцієнти співвідношення 



 

п/п мінімальний Максимальний 

1 2 3 4 

1 Завідувач центрального складу 1,51 1,73 

2 Старші інспектори 1,41  

3 Друкарка ІІ категорії, секретар - керівника 1,15  

4 Секретар-друкарка, друкарка 1,04  

5 Завідувач: складу, господарства 1,30  

6 Комірник 1,15  

7 Бригадир охорони лісгоспу 1  

 Робітничі професії   

8 Лісник 1,56  

9 Єгер 1,38  

10 Старший єгер 1,69  

11 Пожежний рятувальник на гасінні лісових 
пожеж 

1,50  

12 Спостерігач пожежний 1,12  

13 Прибиральник виробничих приміщень, 
прибиральник територій,  

1  

14 Опалювач котельні 1  

15 Опалювач в лісництвах 1  

16 Вантажники при навантаженні 
(розвантаженні ) в залізничні вагони 

1,77  

17 Сторож   1  

18 Охоронник лісгоспу 1  

19 Вантажники при навантаженні 
(розвантаженні) в залізничні вагони, 
автомобілі, на  внутрішньо-складській 
переробці вантажів 

1,56  

20 При навантаженні (розвантаженні) інших 
вантажів 

1,98  

 
Примітка: 
За використанням у роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті 

прибиранням туалетів, установлювати доплати у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) 
окладу. 

 
Оплата праці керівників, професіоналів, фахівців та службовців. Основою 

організації оплати праці керівників, професіоналів, фахівців та службовців є система посадових 
окладів, які є різновидом погодинної оплати праці. 

Посадовий оклад (оклад) — це щомісячний розмір погодинної заробітної плати, 
установлений у централізованому порядку для певної посади управлінського персоналу, 
професіоналів, фахівців та службовців. 

Оклади як форма оплати праці застосовуються також у тих випадках, коли робітники 
протягом робочого часу виконують як фізичну роботу, так і функції службовців або 



 

спеціалістів. За цією формою оплачується, наприклад, праця лісників, комірників, водіїв 
автокару, охоронників, прибиральників та ін. 

Розмір посадового окладу (окладу) в штатному розписі регулюється схемою посадових 
окладів з урахуванням значення, залежно від особливостей виробництва, умов праці, обсягу та 
складності роботи, рівня відповідальності, кваліфікації працівників тощо. 

Праця керівників, службовців і спеціалістів оплачується погодинно з урахуванням 
розміру визначеного їм посадового окладу та фактично відпрацьованого часу.  

Конкретний розмір окладу службовця встановлюється власником відповідно до посади і 
кваліфікації працівника при укладенні трудового договору (контракту). Власник в 
односторонньому порядку не може знизити посадовий оклад. Зниження можливе лише за 
результатами атестації і в межах "вилки" окладу за даною посадою, передбаченою штатним 
розписом підприємства. 

Штатний розпис — документ, який визначає склад працівників підприємства із 
зазначенням їхніх посад і посадових окладів. 

Відповідно до п. 3 статті 64 Господарського кодексу України та ст. 96, 97 КЗпП України 
підприємства самостійно визначають свою організаційну структуру, встановлюють чисельність 
працівників і штатний розпис. 

Структура управління підприємством визначається відповідно до його повноважень 
згідно зі Статутом та основними завданнями його фінансово-господарської діяльності і 
представлена штатним розписом підприємства, затвердженого керівником. 

Єдина офіційна типова форма штатного розпису наведена у наказі Міністерства фінансів 
України від 28.01.2002  № 57 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі 
бюджету” (із змінами), який зареєстрований Міністерстві юстиції України від 01.02.2002  за № 
86/6374. 

Форма штатного розпису передбачає:  
- перелік посад (за кожним структурним підрозділом окремо);  
- кількість штатних одиниць;  
- посадові оклади (оклади, місячні тарифні ставки) у розрахунку на повну штатну 

одиницю; 
- місячний фонд оплати праці за посадовими окладами. 
Адміністрація визначає професії працівників, працю яких він передбачає; 

використовувати, а також кваліфікацію працівників стосовно кожної професії та їхньої 
кількості. Під час розробки і затвердження штатного розпису кадрові служби мають давати 
штатним одиницям лише такі назви, які відповідають Класифікатору професій ДК 003-2010 (із 
змінами та доповненнями), затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 
28.07.2010  № 327. 

У разі виконання працівником робіт, віднесених до різних професій, трудовий договір 
укладається за згодою сторін з професії, що визнана основною. Основною вважається професія 
з найбільшим обсягом робіт порівняно з іншими професіями (п.14 загальних положень, випуск 1 
“Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, розділ 1 
“Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців” Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства 
праці та соціальної політики від 29.12.2004  № 336). 

Складання штатного розпису для робітників з відрядною оплатою праці не передбачено. 
На підставі штатного розпису видається наказ по підприємству на заміщення штатних 

посад із зазначенням прізвищ працівників, прийнятих на роботу та їхніх посадових окладів 
(окладів). 

Відповідно до ст.21 КЗпП України працівник має право реалізувати свої здібності до 
продуктивної і творчої праці укладенням трудового договору на одному або одночасно кількох 
підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, 
колективним договором або угодою сторін. 

Згідно з нормами постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993  №245 "Про 
роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій" (зі 
змінами та доповненнями) сумісництво — це виконання працівником, крім основної, іншої 



 

регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час 
на тому самому чи іншому підприємстві, в установі, організації чи у громадянина за наймом і 
означає незмінну інтенсивність праці в разі збільшення тривалості робочого часу. 

Передумовою прийняття на роботу з почасовою оплатою праці за сумісництвом є 
наявність у штатному розписі професії (посади), але вона не заповнена, залишається 
вакантною. 

До штатного розпису заносять посади не тільки основних працівників, але й сумісників. 
Для них можна затверджувати як 1 одиницю, так і 0,25, 0,5 та 0,75. При цьому роботу 
сумісників оплачують за результатами фактично виконаної роботи (ст. 19 Закону про оплату 
праці і ст. 102 КЗпП).  

Працівник має право вимагати оплати за роботу, що фактично виконується, якщо він за 
наказом вважається на іншій посаді. 

Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі - ДКХП) є 
систематизовані переліки робіт і професій, які використовуються на виробництві. 

Д К Х П  є елементом тарифної системи і виконують роль своєрідного зразка, еталона 
професійних вимог за різними посадами і роботами. Такі вимоги поділяються на три групи: 
вимоги теоретичних знань, вимог практичних навиків, ступінь кваліфікаційної підготовки 
(рівень освіти, необхідний мінімальний стаж роботи). 

Застосовуються два види Д К Х П : загальний і галузевий. За допомогою загального 
Д К Х П  ( випуск 1  "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 
діяльності" забезпечується єдність у тарифікації однорідних робіт, що виконуються 
працівниками наскрізних професій, незалежно від відомчої належності та форми власності 
підприємства. 

Галузеві Д К Х П  містять переліки всіх професій (робіт), які застосовуються в даній 
галузі, та їх кваліфікаційні характеристики. В галузі лісового господарства діє Довідник 
кваліфікаційних характеристик професій працівників (Д К Х П )  випуск 3 "Лісове господарство і 
пов’язані з ним послуги" затверджений Держлісагентством України від 12.09.2013 та 
погоджений з Міністерством соціальної політики України  від 12.09.2013.  

З 1 листопада 2010 року був введений у дію Класифікатор професій ДК 003 : 2010 на 
заміну ДК 003 : 2005, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010  
за № 327. 

Вимоги за конкретною посадою, роботою знаходять свою конкретизацію в трудовому 
договорі, в посадовій інструкції, що затверджується власником. 

 
 

Додаток 4 
до Договору 

 
Перелік 

виробництв (дільниць, бригад) за формами і системами оплати праці 
 

№№ Найменування виробництв (дільниць, 
бригад) 

Встановлена форма та 
система оплати праці 

1 Охтирське лісництво Відрядна, відрядно-
премійована, 

погодинна,погодинно-
премійована 

2 Хухрянське лісництво -“- 
3 Олешнянське лісництво -“- 
4 Грунське лісництво -“- 
5 Солдатське лісництво -“- 
6 В-Писарівське лісництво -“- 
7 Цех  переробки деревини -“- 
8 Автогараж -“- 



 

9 Нижний склад -“- 
10 Апарат управління -“- 
11 Лісозаготівельна дільниця №1 -“- 
12 Лісозаготівельна дільниця №2 -“- 

 
 

Додаток 5 
до Договору 

 

ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ 

Апарату управління , службовців , лісової охорони та працівників по ДП 
«Охтирське лісове господарство»   

 

№                                    Показники      Розмір преміювання 

1. За виконання завдань по лісовідновленню і захисному 
лісорозведенню при забезпеченні: 

- в І півріччі – посіву і посадки лісових культур,                           
захисних насаджень і лісосмуг не менше 75% 
з оцінкою “добре”. 

- в ІІ півріччі – атестація закінчених 
лісокультурних об’єктів не менше 90% і 
наявності лісопосадок І та ІІ класу якості не 
менше 75% та виконання завдань по 
переведенню лісових культур у вкриті лісом 
землі і передачі захисних насаджень і 
полезахисних лісосмуг в експлуатацію.                 

 

 

 

 

До 100%  посадового окладу , 
тарифної ставки  

2. За виконання плану по проведенню рубок догляду за лісом 
з метою поліпшення породного складу і якості лісів, а 
також вибіркових санітарних рубок по площі обов’язкова 
умова – виконання плану по проведенню рубок догляду в 
молодняках. 

 

 

До 100%  посадового окладу , 
тарифної ставки 

3. За успішну охорону лісів від пожеж, лісопорушень, захист 
їх від шкідників і хвороб. 

Обов’язкова умова – своєчасне і ефективне проведення 
лісозахисних винищувальних робіт на площі, що цього 
потребувала. 

 

 

До 100%  посадового окладу , 
тарифної ставки 

4. За виконання плану реалізації  продукції за місяць по 
підприємству відповідно до відповідповідного періоду 
минулого року  

До 100%  посадового окладу , 
тарифної ставки 

5. За виконання планових показників роботи за місяць 
(квартал, рік) 

До 100%  посадового окладу , 
тарифної ставки 

6. За виконання оособливо – важливої роботи   

 

 

 

До 100 % посадового окладу, 
тарифної ставки  



 

7. За зайняте призове місце по трудовому суперництву серед 
лісогосподарських підприємств області: 
1 місце 
 
2 місце 
 
3 місце 

 

 
 
100 % посадового окладу, 
тарифної ставки 
75 % посадового окладу, 
тарифної ставки 
50 % посадового окладу, 
тарифної ставки 

8. За зайняте призове місце по трудовому суперництву серед 
підрозділів ДП «Охтирське лісове господарство» 
1 місце 
 
2 місце 
 
3 місце 

 

30% посадового окладу, 
тарифної ставки 

20% посадового окладу , 
тарифної ставки 

10% посадового окладу , 
тарифної ставки 

9. З нагоди Дня працівника лісу, Міжнародного жіночого 
дня, Дня захисника вітчизни, Дня перемоги та інших свят, 
а також за результатами обласних галузевих змагань, 
змагань Вальників лісу. 

До 100 % посадового окладу, 
тарифної ставки 

 

       Відсоток премії встановлюється  рішенням адміністрації та профкому 
підприємства.  

      При невиконанні обов’язків та порушень трудової дисципліни премію може бути 
зменшено або не виплачено за рішенням адміністрації та профспілкового комітету. 

     Премія виплачується з урахуванням можливості підприємства. 

     При погіршенні фінансового стану підприємства премію не нараховують. 

 
 

Додаток 6 
до Договору 

 

Положення про зменшення розміру преміювання працівників за невиконання 
планових завдань 

 
Це положення розроблено з метою посилення матеріального стимулювання працівників 

на покращення якості лісогосподарських робіт, випущеної продукції, підвищення 
продуктивності праці і економію трудових і матеріальних ресурсів. 

Найменування робіт Розмір зменшення премії, 
% до посадового окладу, 
окладу та місячної тарифної 
ставки 

1 2 

Лісогосподарська діяльність   

Відвід лісосік під рубки головного користування і 
рубки догляду. 

10 

Освітлення, проріджування, трелювання деревини. 10 



 

Прочистка,прохідна санітарна рубка. 10 

Інші лісогосподарські роботи 10 

Лісокультурні роботи  

Заготівля лісового насіння. 10 

Внесення добрив. 10 

Посадка лісових культур. 10 

Доповнення лісових культур. 10 

Лісопромислова діяльність  

Лісозаготівельні роботи. 10 

Переробка деревини : 10 

Нижньоскладські роботи 10 

Невиконання доручень керівника підрозділу 10 

Вивезення лісопродукції 10 

Невиконання доручень керівника підприємства та 
головних спеціалістів 

20 

 
Розмір премії зменшується на підставі рапорту керівника структурного підрозділу 
В положенні наведено мінімальний розмір зменшення премії, за рапортом керівника 
структурного підрозділу відсоток зменшення може бути збільшений до 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 7 
до Договору 

Порядок нарахування і 

виплати  всіх  премій. 

 

 

            Підставою для нарахування премії є дані бухгалтерського обліку по виконанню 
планових показників та завдань. 

            Премії нараховуються згідно положень про преміювання 

             Премії за виконання планових показників за місяць нараховуються 
пропорційно відпрацьованому часу. 

       Інші премії нараховуються незалежно від відпрацьованого часу . 

              Преміювання працівників проводиться з урахуванням  фінансових 
можливостей підприємства  з фонду оплати праці та відноситься на собівартість 
виконаних робіт. 

             При погіршенні фінансового стану підприємства премія не нараховується. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 8 
до Договору 

 

 
Положення 

про преміювання робітників за економію паливно – мастильних  матеріалів  
 

Це положення вводиться з метою матеріального стимулювання робітників підприємства 
до збереження матеріальних ресурсів. 

Преміювання робітників за економію і ефективне використання паливно - мастильних 
матеріалів на підприємстві проводиться тільки на тих видах робіт, де використовуються 
технічно - обґрунтовані норми витрачання. 

Економія паливно – мастильних  матеріалів визначається кожного місяця відповідно до 
даних бухгалтерського обліку по кожному механізму окремо. 

Преміювання проводиться в наступних розмірах: 
- бензин  - 75 % від суми економії; 
- дизельне паливо - 35 % від суми економії. 

Премія за економію паливно – мастильних матеріалів виплачується робітникам понад 
встановлених договором розмірів премії за виробничі показники. 

За перевитрату паливно – мастильних  матеріалів за вини робітників з них утримується  
100 % вартості перевитрат палива на підставі даних бухгалтерського обліку. 

 
 

Додаток 9 
до Договору 

 
Положення 

про преміювання робітників на лісосічних і нижньоскладських роботах  
за відбір цінних сортиментів 

 
Дана премія нараховується з метою підвищення матеріальної зацікавленості робітників в 

результатах своєї праці та максимальному виходу цінних сортиментів. 
При заготівлі деревини встановити такі розміри премій за перевиконання планового 

виходу цінних сортиментів згідно сортиментного плану: 
- за 1м3 класу якості А (твердолистяні породи) - 400,00 грн; 
- за 1м3 класу якості В (твердолистяні породи) - 300,00 грн; 
- за 1м3 Лісоматеріалів круглих       - 50,00 грн; 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Додаток 10 
до Договору  

 
Положення 

про преміювання працівників державної лісової 
охорони та інших працівників за відсутність лісопорушень 

 
Положення вводиться з метою посилення матеріального стимулювання працівників 

державної лісової охорони та інших працівників підприємства щодо підвищення ефективності 
лісогосподарського виробництва. 

Преміювання працівників державної лісової охорони (лісничі, помічники лісничих, 
старші майстри лісу, майстри лісу) та інші працівники (водії спеціального автомобіля, якій 
виконує роботу по перевезенню рейдової групи контролю), проводиться на підставі даних 
бухгалтерського обліку, актів з лісопорушень, рапортів керівного складу підрозділів. 

Преміювання проводиться щоквартально за відсутність лісопорушень на дорученій 
території , що охороняється в наступних розмірах: 

- лісничим в розмірі 25 % посадового окладу; 
- помічникам лісничих 25 % посадового окладу; 
- старшим майстрам лісу  25 % посадового окладу; 
- майстрам лісу 25% посадового окладу; 
- Водіям – 25% посадового окладу; 

Директор, за погодженням з профспілкою, має право позбавити премії повністю або 
частково. 

Премія нараховується бухгалтером підрозділу на підставі наказу по підприємству. 
Премія виплачується з урахуванням фінансової можливості підприємства. 

 
 

Додаток 11 
до Договору 

 
Положення 

про преміювання працівників державної лісової 
охорони та інших працівників за недопущення лісових пожеж 

 

Положення вводиться з метою матеріального стимулювання праці, підвищення їх 
мотивації до праці, продуктивності і ефективності лісогосподарського виробництва працівників 
державної лісової охорони та інших працівників лісового господарства зацікавлених у 
збереження матеріальних ресурсів. 

Працівники державної лісової охорони (старші майстри лісу, майстри лісу) та інші 
працівники (водії пожежного автомобіля, водії інших транспортних засобів на перевезенні 
робочих при гасінні пожежі, трактористи, які виконують протипожежні роботи, охоронники, 
пожежні сторожа) преміюються за недопущення пожеж в насадження з І класом природної 
пожежної небезпеки, які складають 50 і більше відсотків від загальної площі майстерської 
дільниці, щоквартально в розмірі 25 відсотків посадового окладу, окладу або тарифної ставки. 

Преміювання проводиться на підставі даних бухгалтерського обліку по кожному 
лісництву окремо, рапорту керівника лісництва та наказу по підприємству. 

Нарахування премії проводиться бухгалтером лісництва. 
За порушення трудової або виробничої дисципліни розмір премії зменшується по 

рішенню керівника підприємства, за погодженням з профспілкою або позбавляється повністю. 
Премія виплачується з урахуванням фінансової можливості підприємства. 

 
 
 
 



 

Додаток 12 
до Договору 

 
Положення 

про умови преміювання майстрів та старших майстрів лісу за ведення електронного 
обліку деревини 

 
Для забезпечення впровадження електронного обліку деревини на підприємстві та з 

метою матеріального стимулювання праці, підвищення їх мотивації до праці, вводяться дані 
умови преміювання. 

Розмір преміювання майстрам та старшим майстрам лісу за кожен 1 м3 прийнятої 
деревини за допомогою системи електронного обліку 

. 
Назва сортименту Розмір премії грн. за 1 м3. прийнятої деревини 

Фансировина всіх порід 4,0 
Пиловник всіх порід 1 сорт 3,0 
Пиловник всіх порід 2 сорт 2,0 
Пиловник всіх порід 3 сорт 1,0 
Будліс, руд стойка 1,0 
Техсировина, баланси,дрова 0,5 
 
 
 

Додаток 13  
до Договору 

 
Положення 

про виплату винагороди за вислугу років                                                         

            Дане  положення розроблене відповідно до Законів  України “ Про підприємства в 

України”, “Про оплату праці”, “Про колективні  договори і угоди “ та Кодексом законів 

про працю України, Господарського Кодексу  з метою залучення та  закріплення кадрів  

спеціалістів на  підприємстві.  

             Положення визначає порядок нарахування та виплати працівникам      винагороди за 

вислугу років в залежності від стажу роботи в системі Держлісагентства 

            Положення поширюється лише на постійних працівників  підприємства. 

            Винагорода за вислугу років щомісячно ,(щоквартально або один раз на рік)  

виплачується всім категоріям працівників підприємства у відсотках до тарифної ставки 

(окладу і посадового окладу) залежно від стажу роботи 

            Винагорода за  вислугу років не виплачується: 

- тимчасовим  працівникам, 

- особам, які  працюють за сумісництвом. 

            Розмір виплати допомоги за вислугу років в залежності від  стажу роботи: 

 



 

Стаж роботи, який  дає право на отримання  

винагороди за вислугу 

Років 

Розмір винагороди в % до тарифної ставки 

(окладу) 

Від 1-го до 3-х років 10 

Від 3-х до 5-ти років 20 

Від 5-ти до 10-ти років  30 

Від 10-ти до 15-ти років 40 

Від 15-ти до 20 років 50 

Понад 20 років 60 

 

            У стаж роботи, що дає працівникам право на отримання винагороди за  вислугу років, 

враховується весь час роботи в галузі. 

У стаж роботи, що дає працівникам право на отримання винагороди за вислугу років, 

зараховуються також: 

• Час роботи в інших підприємствах галузі. 

• Час строкової військової служби, якщо безпосередньо перед призовом на військову 

службу працівник працював на підприємстві галузі і поступив на роботу згідно з чинним 

законодавством. 

• Час навчання на курсах з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з відривом 

від роботи, якщо до зарахування на курси працівник працював на підприємствах лісового 

господарства і повернувся до місця роботи протягом одного місяця від дня закінчення 

курсів. 

• Час роботи на виборних посадах. 

• Період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у 

виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній 

догляд – період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, 

визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести 

років. 

              Винагорода за вислугу років нараховується до тарифної ставки (окладу) і посадового 

окладу без урахувань доплат і надбавок одночасно із виплатою заробітної плати  при 

наявності фінансових можливостей підприємства. 



 

              Винагорода за вислугу років виплачується за фактично відпрацьований час в усіх 

випадках обчислення заробітної плати, яка зберігається за працівниками  відповідно до 

чинного законодавства. 

            Винагорода за вислугу років виплачується  з першого числа місяця, що настає за 

місяцем, в якому виникло право на отримання або зміну її розміру. 

            Якщо право на отримання або зміну розміру винагороди за вислугу років виникає в 

період його перебування у відпустці, перерахування і виплата зазначеної винагороди 

здійснюється після закінчення відпустки. 

               Винагорода за вислугу років нараховується  бухгалтером підрозділу на підставі  

тарифних ставок і посадових окладів. 

              У випадках виникнення конфліктних ситуацій , скарги розглядаються директором 

підприємства, Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в 

результаті чого рішення останнього є остаточним. 

               Основним документом для установлення стажу, який дає право працівникам 

підприємства на отримання винагороди за вислугу років, є трудова книжка. 

       Розмір винагороди може бути зменшений при погіршенні фінансової ситуації на 

підприємстві. 

            При порушенні трудової або виробничої дисципліни, розмір одноразової винагороди 

знижується по рішенню керівника підприємства не більше чим на 50%. 

           Винагорода  виплачується з урахуванням фінансових можливостей підприємства, 

проводиться з фонду оплати праці та відноситься на собівартість  виконаних робіт.  

 
Додаток 14 

до Договору 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про одноразову винагороду робочим, спеціалістами службовцям за підсумками роботи за 

рік по ДП «Охтирське лісове господарство». 

           Це положення вводиться з метою матеріальної зацікавленості всіх робітників 

підприємства в досягненні високих виробничих показників роботи, в зростанні об’єму 

виробництва і реалізації продукції. 

            Дане  положення розроблене відповідно до Законів  України “ Про підприємства в 

України”, “Про оплату праці”, “Про колективні  договори і угоди “ та Кодексом законів 

про працю України, Господарського Кодексу  з метою залучення та  закріплення кадрів  

спеціалістів на  підприємстві.  

             Положення визначає порядок нарахування та виплати працівникам      винагороди по 

річним підсумкам діяльності в залежності від стажу роботи в системі Держлісагентства 



 

            Положення поширюється лише на постійних працівників  підприємства.( в т.ч. 

працівників які вийшли на пенсію до кінця календарного року) 

            Винагорода по річним підсумкам діяльності виплачується один раз на рік всім 

категоріям працівників підприємства з врахуванням коефіцієнтів залежно від стажу 

роботи та середньомісячної заробітної плати((заробітна плата за відпрацьований 

рік/кількість відпрацьованих днів за рік)*середньомісячну кількість робочих днів за рік ) 

            Винагорода по річним підсумкам діяльності не виплачується: 

- тимчасовим  працівникам, 

- особам, які  працюють за сумісництвом. 

- Особи, які до кінця календарного року звільнилися по особистому бажанню, за 

згодою сторін, або в разі скорочення, 

- Особи притягнуті до дисциплінарної чи кримінальної відповідальності. 

            Розмір виплати одноразової допомоги по річним підсумкам діяльності в залежності від  

стажу роботи: 

Стаж роботи в роках Коефіцієнт 

Від 1-го до 3-х років 

Від 3-х до 5-х років 

Від 5-х до 10-ти років 

Від 10-и до 15 –ти років 

Від 15-и до 20 –ти років 

Більше 20-ти років 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

 

У стаж роботи, що дає працівникам право на отримання винагороди по річним підсумкам 

діяльності, враховується весь час роботи на даному підприємстві, в галузі. 

У стаж роботи, що дає працівникам право на отримання винагороди по річним підсумкам 

діяльності, зараховуються також: 

• Час роботи в інших підприємствах галузі. 

• Час строкової військової служби та по мобілізації, якщо безпосередньо перед призовом на 

військову службу працівник працював на підприємстві галузі і поступив на роботу згідно 

з чинним законодавством. 



 

• Час навчання на курсах з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з відривом 

від роботи, якщо до зарахування на курси працівник працював на підприємствах лісового 

господарства і повернувся до місця роботи протягом одного місяця від дня закінчення 

курсів. 

• Час роботи на виборних посадах. 

• Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років, а у 

виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібний домашній 

догляд – період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, 

визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку шести 

років. 

              Винагорода по річним підсумкам діяльності нараховується до середньомісячної 

заробітної плати з урахуванням доплат і надбавок одночасно із виплатою заробітної плати  

при наявності фінансових можливостей підприємства. До середньомісячної заробітної 

плати не включається плата за час чергових і додаткових відпусток, одноразова 

матеріальна допомога, допомога по тимчасовій непрацездатності та інші резервні виплати. 

              Винагорода по річним підсумкам діяльності виплачується за фактично відпрацьований 

час в усіх випадках обчислення заробітної плати, яка зберігається за працівниками  

відповідно до чинного законодавства. 

   Винагорода по річним підсумкам діяльності нараховується  за підсумками року, в 

якому виникло право на отримання або зміну її розміру.                      

Винагорода по річним підсумкам діяльності нараховується  бухгалтером підрозділу 

на підставі  положення. 

              У випадках виникнення конфліктних ситуацій , скарги розглядаються директором 

підприємства, Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в 

результаті чого рішення останнього є остаточним. 

               Основним документом для установлення стажу, який дає право працівникам 

підприємства на отримання винагороди по річним підсумкам діяльності, є трудова 

книжка. 

               Винагорода  виплачується з урахуванням фінансових можливостей підприємства, 

проводиться з фонду оплати праці та відноситься на собівартість виконаних робіт.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Додаток 15 
до Договору 

 
Положення  

про винагороду працівників за виконання важливого завдання керівника 

підприємства та які особливо відзначились у виконанні виробничого плану та 
інших завдань. 

 
1. Загальні положення. 

 
Положення вводиться з метою посилення матеріального стимулювання праці 

працівників, підвищення їх мотивації до праці, продуктивності і ефективності виробничої 
діяльності зацікавленості працівників в наслідках своєї роботи.  

Під час виробничої діяльності робітники виконують окремі важливі конкретні завдання, 
які мають особливе значення, і від яких залежить виконання плану в структурних підрозділах 
(лісництвах, цехах та інших) в цілому по підприємству і для виконання яких доводиться 
прикладати додаткові зусилля, працювати в більш складних умовах, з високою 
інтенсивністю. 

Винагорода нараховується впродовж року під час виникнення подій, які потребують  
термінового виконання для  ліквідації наслідків які вплинуть на погіршення умов виробництва. 

 
2. Умови виплати винагороди: 

 
а) Винагорода працівників за виконання важливого завдання керівника підприємства та 

які особливо відзначились у виконанні виробничого плану та інших завдань 
проводиться в розмірі, що визначається спільним рішенням адміністрації і профспілки за такі 
види робіт за: 
• ремонт і модернізацію основних виробничих фондів (будівлі, спороди інші фонди); 
• виникнення додаткових виробничих завдань, не передбачених планом; 
• виконання робіт поза робочий час, якщо це пов’язане з виконанням  виробництва; 
• запобігання і ліквідація аварій; 
• ліквідації стихійного лиха; 
• виконання спеціальних екстрених заходів; 
• ліквідації пожежі, як на виробництві так і на території держави; 
• виконання особливо важливих завдань, які потребують високої кваліфікації; 
• виконання термінових відвантажень лісопродукції автомобілями з гідроманіпулятором 
споживачам; 
• покращення якості виробів; 
• переведення нерентабельних виробів в рентабельні; 
• підвищення продуктивності праці; 
• зниження витрат на виробництво; 
• модернізація обладнання; 
• якісне і дострокове проведення ремонтів машин і обладнання; 
• покращення культури і санітарного стану виробництва; 
• за впровадження у виробництво нової техніки і технології; 
• інші умови (не передбачені в положенні, та можуть виникнути в процесі виробництва. 

б) Виплата винагороди працівників в розмірі, що визначається спільним рішенням 
адміністрації і профспілки  проводиться переможцям конкурсів, оглядів та інше. 

Розмір винагороди виплачується в кожному окремому випадку (без встановлення 
граничного розміру) на підставі наказу по підприємству. Для працівників підприємства 
винагороду затверджує керівник підприємства. 

 
 



 

Додаток 16 
до Договору 

 
Перелік  

діючих збірників норм виробітку, часу, обслуговування, які застосовуються на 
підприємстві 

 
1. Лісокультурні 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., 1976. 
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., 2007. 

13. Норми виробітку, часу та витрати пального на розробку лісосік в насадженнях, 
ушкоджених пожежами, для підприємств, що входять до сфери управління Херсонського 
обласного управління лісового та мисливського господарства. К., 2007. 

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

15. Норми виробітку на рубки догляду за лісом і лісогосподарські роботи в гірських 
умовах. Сімферополь, 1998. 

16. Типові норми виробітку і витрати пального на лісоосушувальні роботи. М., 1979. 
17. Норми виробітку, часу і витрати пального на виконання робіт зі спеціального 

використання лісових ресурсів: ч.1 – побічні лісові користування. К. 2011. 
 

3 Лісозаготівельні роботи 
18. Норми виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт. К., 

2007.* 
19. Комплексні норми виробітку, часу та витрати пального на виконання 

лісозаготівельних робіт. К., 2009. 
20. Галузеві норми виробітку і часу на лісосічні роботи в гірських умовах. К., 2000. 
21. Галузеві  норми виробітку і часу на навантажувально-розвантажувальні роботи та 

норми витрати матеріалів, інструменту, запчастин на лісозаготівлях. К., 2000. 
22. Норми виробітку і часу на вивезення деревини автомобілями. К, 2011. 
 



 

4 Підсочка лісу та лісохімія 
23.Типові норми виробітку і часу на виготовлення хвойно-вітамінного борошна. М., 1990. 
24.Норми виробітку і часу на виконання робіт з підсочування лісу. К., 2007. 
 

5 Деревообробка 
25.Типові норми виробітку на виготовлення точених виробів. К., 1990. 
26. Типові норми виробітку і часу на лісопильні роботи. Роботи, що виконуються на 

одноповерхових лісопильних рамах і кругло пильних верстатах. М., 1990. 
27 Типові норми виробітку на виготовлення ручним способом товарів народного 

споживання та виробів виробничого призначення. М., 1983. 
28. Єдині норми виробітку на виготовлення ящикової тари. М., 1980. 
29. Єдині норми виробітку на виготовлення дерев’яної бочкової тари. М., 1979. 
30. Типові норми виробітку і часу на виготовлення виробів із дров’яної деревини та 

відходів лісопиляння на деревообробних верстатах. М., 1986. 
 

6 Ремонтні роботи 
31. Норми часу і нормативи чисельності робітників на технічне обслуговування і ремонт 

техніки в лісовому господарстві. К., 2000. 
32. Галузеві норми часу на ремонт тракторів, самохідних шасі та знаряддя, затверджені 

Держкомлісгоспом України. К., 2003. 
 

7 Мисливство 
33. 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. 

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

 
8 Сільськогосподарські та інші роботи  

 
35. Норми обслуговування та утримання коней. К., 1990. 
36. Типові норми виробітку і часу, обслуговування на сільськогосподарські роботи і в 

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

виноградарстві та в розсадництві. М., 1977. 
38. Норми виробітку і часу на роботи з озеленення та благоустрою територій. К., 2007. 
39. Єдині норми виробітку і часу на вагонні, автотранспортні та складські вантажно-

розвантажувальні роботи. М., 1987. 
 

9 Нормативи чисельності працівників 
 
40. Нормативи чисельності працівників підприємств лісового господарства. К., 2012. 
 

10 Класифікатори професій та випуски ДКХП 
 
41. Класифікатор професій ДК-003-2010. К., 2010.  
42. Зміни та доповнення №2, (К., 2007) та №3 (2008) до Класифікатора професій. 
43. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1, розділи 1, 2.                  

Краматорськ, 2005. 
44. 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. 
45. ДКХП. Випуск 16 „Оброблення деревини та вироблення виробів з деревини” та 

Випуск 57 „Виробництво меблів”. Краматорськ, 2005. 
46. ДКХП. Випуск 16, розділ „Виробництво сірників”. К., 2003. 



 

 
Додаток 17 

до Договору 
 

Положення 
про присвоєння класності лісничим та помічникам лісничих 

 

І. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення визначає підстави для присвоєння класності лісничим та помічникам 
лісничих на підприємстві.  

1.2. Положення розроблено з метою заохочення кращих лісничих та помічників лісничих 
підприємства, які зробили значний внесок у розвиток та підвищення ефективності 
лісогосподарського виробництва, і досягли високого професіоналізму в роботі.  

 
ІІ. Порядок присвоєння класності лісничих та помічників лісничих  

 
2.1. Класність "Лісничий І класу", "Лісничий ІІ класу", "Помічник лісничого І класу", 

"Помічник лісничого ІІ класу" (далі – класність) присвоюється лісничим та помічникам 
лісничих (далі – працівники), які мають вищу фахову освіту, відповідний стаж роботи на 
займаній посаді і бездоганно виконують свої службові обов'язки. 

Ця класність присвоюється висококваліфікованим працівникам, які протягом 2-х 
останніх років, при виконанні доведених завдань, домоглися високих показників з підвищення 
продуктивності та якості лісів, їх лісовідновлення, лісорозведення, охорони та захисту лісу. 

2.2. Працівники, які досягли високих показників у роботі, встановлених для присвоєння 
класності "Лісничий І класу", "Лісничий ІІ класу", "Помічник лісничого І класу", "Помічник 
лісничого ІІ класу", проходять попередню атестацію на підприємствах, в яких вони працюють. 

2.3. До атестації допускаються працівники, які пройшли навчання на спеціальних курсах 
згідно з програмою "Управління лісогосподарським виробництвом" (програма підготовки 
лісничих, помічників лісничих) в Українському центрі підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства (Укцентркадриліс). 

2.4. Для атестації працівників на присвоєння класності "Лісничий І класу", "Лісничий ІІ 
класу", "Помічник лісничого І класу", "Помічник лісничого ІІ класу" в господарстві створюють 
постійно діючу атестаційну комісію. 

2.5. Атестаційну комісію створюють за рішенням керівника підприємства на чолі з 
головним лісничим у складі: інженер лісового господарства, інженер з охорони та захисту лісу, 
інженер з лісових культур, головні спеціалісти та голова профспілкової організації 
підприємства. 

2.6. Атестаційна комісія оцінює знання працівників і результати їх роботи згідно з 
умовами, передбаченими кваліфікаційними характеристиками, що є невід'ємною і складовою 
частиною цього положення. 

2.7. Атестаційна комісія проводить атестацію працівників за поданими особистими 
заявами. 

2.8. Рішення атестаційної комісії за результатами перевірки знань та інших 
кваліфікаційних вимог оформляється протоколом засідання комісії. 

2.9. Особам, які склали екзамени і мають інші дані, що задовольняють вимоги 
кваліфікаційної характеристики, після затвердження підсумків атестації підприємствами, 
подаються на затвердження колегією територіальних органів в Автономній Республіці Крим, 
областях та в м. Києві, для присвоєння класності "Лісничий І класу", "Лісничий ІІ класу", 
"Помічник лісничого І класу", "Помічник лісничого ІІ класу". 

2.10. Нарахування надбавки до посадового окладу за класність "Лісничий І класу", 
"Лісничий ІІ класу", "Помічник лісничого І класу", "Помічник лісничого ІІ класу" проводиться 
на підставі наказу керівника підприємства з часу затвердження рішення колегією 
територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях та в м. Києві. 



 

2.11. Особи, які не пройшли атестацію на присвоєння звання, допускаються до повторної 
атестації на загальних підставах після шести місяців з часу попередньої перевірки знань. 

2.12. Матеріали для присвоєння працівникам класності "Лісничий І класу", "Лісничий ІІ 
класу", "Помічник лісничого І класу", "Помічник лісничого ІІ класу" оформляються за формою, 
що додається. 

2.13. При переході працівників, які мають класність "Лісничий І класу", "Лісничий ІІ 
класу", "Помічник лісничого І класу", "Помічник лісничого ІІ класу", на іншу роботу не за 
даною посадою (Лісничий, Помічник лісничого) надбавка не виплачується. 

2.14. За систематичні порушення у лісогосподарському виробництві, експлуатації 
засобів механізації, несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов'язків, що 
призвело до зниження показників роботи, атестаційна комісія може знизити класність або 
позбавити її. Рішення атестаційної комісії набирає чинності після затвердження його колегією 
територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях та в м. Києві. 

2.15. Відновлення звання "Лісничий І класу", "Лісничий ІІ класу", "Помічник лісничого І 
класу", "Помічник лісничого ІІ класу" проводиться атестаційними комісіями на загальних 
підставах. 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВАНЬ 
"Лісничий І класу", "Лісничий ІІ класу", "Помічник лісничого І класу", "Помічник 

лісничого ІІ класу" 
 

Кваліфікація працівників для присвоєння класності "Лісничий І класу", "Лісничий ІІ 
класу", "Помічник лісничого І класу", "Помічник лісничого ІІ класу" повинна відповідати таким 
вимогам: це кваліфікований працівник, який досконало освоїв свою професією, нормативно-
методичні та інші керівні документи з виробничо-господарської діяльності лісництва; 
стандарти й технічні умови на продукцію лісогосподарського виробництва; технологію 
виробництва; засоби механізації і правила їх технічної експлуатації; основи економіки, 
організацію виробництва, праці й управління. 

 

"Помічник лісничого ІІ класу" 

 
1. Повинен працювати у лісовому господарстві на підприємстві не менше 3 років, у  

тому числі на цій посаді не менше 2 років. 
2. Зобов’язаний знати стосовно своєї професії в обсязі програми за напрямом – 

"Управління лісогосподарським виробництвом" Помічник лісничого: 
лісове та земельне законодавство України; 
планування діяльності лісництва; 

інформаційні  системи в лісовому господарстві; 
організацію управлінського обліку в лісництві; 
організацію лісовпорядних робіт; 
організацію та прогресивні технології вирощування садивного матеріалу; 
стан та перспективи захисного лісорозведення; 
сучасні вимоги до розроблення лісосік на рубках головного користування; 
стандартизацію лісопродукції; 
прогресивні методи боротьби з шкідниками та хворобами лісу; 
технологію і механізацію лісогосподарських та лісозаготівельних робіт; 
правила охорону лісу від пожеж; 
організацію роботи державної лісової охорони; 
правила застосування пестицидів та агрохімікатів в лісовому господарстві; 
оперативний адміністративно-громадський контроль за станом  охорони праці в 

лісництві; 
правила охорони праці та виробничої санітарії на роботах, що виконуються в лісництві; 
ведення документації з вищеперерахованих питань; 
прогресивні методи роботи передовиків лісогосподарського виробництва. 
 



 

"Помічник лісничого І класу" 
 

1. Повинен працювати у лісовому господарстві на  підприємстві не менше 5 років в тому 
числі на цій посаді не менше 4 років. 

2. Зобов’язаний: 
мати стосовно своєї професії обсяг знань, передбачених кваліфікаційною 

характеристикою "Помічник лісничого ІІ класу"; 
впроваджувати науково-технічний прогрес в лісовому господарстві; 
постійно вдосконалювати свої знання, вивчати прогресивні методи роботи передовиків 

лісогосподарського виробництва і застосування їх у своїй роботі; 
брати участь у підвищенні рівня кваліфікації працівників. 
 
IIІ. "Лісничий ІІ класу" 
 

1. Повинен працювати у лісовому господарстві не менше 7 років, у тому числі на цій 
посаді не менше 5 років. 

2. Зобов’язаний знати стосовно своєї професії в обсязі програми за напрямом – 
"Управління лісогосподарським виробництвом" Лісничий: 

розвиток економічних відносин у лісовому господарстві; 
лісове та земельне законодавство України; 
законодавство України  про працю; 
планування діяльності лісництва; 
системи і форми оплати праці в лісовому господарстві; 
застосування принципів і методів управління в діяльності лісничого; 

інформаційні  системи в лісовому господарстві; 
організацію управлінського обліку в лісництві; 
організацію обліку та звітності в лісництві; 
організацію лісовпорядних робіт в лісництві; 
використання реляційної таксаційної характеристики лісів для аналізу їх стану, 
прийняття управлінських рішень та ведення лісового господарства; 
нове в лісовому насінництві, селекції та інтродукції; 
організацію та прогресивні технології вирощування садивного матеріалу; 
стан та перспективи захисного лісорозведення; 
організацію та технологію проведення рубок формування та оздоровлення лісів; 
сучасні вимоги до розроблення лісосік на рубках головного користування; 
стандартизацію лісопродукції; 
прогресивні методи боротьби з шкідниками та хворобами лісу; 
механізацію лісогосподарських і лісозаготівельних робіт; 
правила охорони лісу від пожеж; 
організацію роботи державної лісової охорони; 
правила застосування пестицидів та агрохімікатів в лісовому господарстві; 
шляхи поліпшення ведення  мисливського господарства і вимоги безпеки при організації 

полювання і проведенні рейдів по боротьбі з браконьєрами; 
технологію та механізацію лісогосподарських і лісозаготівельних робіт; 
досвід ведення лісового господарства в європейських країнах; 
оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці в 

лісництві; 
правила охорони праці та виробничої санітарії на роботах, що виконуються в лісництві; 
вимоги безпеки під час гасіння лісових пожеж, безпеки в надзвичайних ситуаціях; 
ведення документації з вищеперерахованих питань; 
прогресивні методи роботи передовиків лісогосподарського виробництва. 

 
"Лісничий І класу" 
 



 

1. Повинен працювати у лісовому господарстві не менше 8 років у тому числі на цій 
посаді не менше 6 років. 

2. Зобов’язаний: 
мати стосовно своєї професії обсяг знань, передбачених кваліфікаційною 

характеристикою "Лісничий ІІ класу"; 
впроваджувати науково-технічний прогрес в лісовому господарстві; 
постійно вдосконалювати свої знання, вивчати прогресивні методи роботи передовиків 

лісогосподарського виробництва і застосовувати їх у своїй роботі; 
брати участь у підвищенні рівня кваліфікації працівників. 

 

ІІІ. Умови доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів 
лісничих та помічників лісничих, яким присвоєно класність 

3.1. Умови виплати щомісячної грошової надбавки до посадового окладу лісничим та 
помічникам лісничих передбачаються у розмірах, встановлених Галузевою угодою, укладеною 
між Держлісагентством України і Профспілкою працівників лісового господарства України та 
колективним договором підприємства. 

3.2. Лісничі, яким присвоєно класність, одержують щомісячну грошову надбавку до 
посадового окладу в розмірі: 

- за І клас -    15 %;  
- за ІІ клас -   10 %.  
Помічники лісничих, яким присвоєно класність, одержують щомісячну грошову 

надбавку до посадового окладу в розмірі: 
- за І клас -   10 %;  
- за ІІ клас -  5 %. 

 

Подання на присвоєння класності "Лісничий" та "Помічник лісничого" відповідного 
класу 

 
Прізвище, ім'я та по батькові ______________________________________________________ 
Рік народження___________ Освіта  ________________________________________________ 
Місце роботи  ___________________________________________________________________ 
Професія  _______________________________________________________________________ 
Стаж роботи в лісовому господарстві  _______________________________________________ 
у т.ч. на зайнятій посаді 
  

Перелік  показників*  Виконання доведених завдань лісництвом  за роками 
20__ 20__ -,+ % 

Обробіток ґрунту, га     
Садіння та висівання лісу, га     
Догляд за лісокультурами, га     
Вирощування лісового садивного 
матеріалу, тис. шт. 

    

Охорона та захист лісу, тис. грн.     
Рубки формування та 
оздоровлення лісів, га/м3 

    

Приживлюваність, %     
* конкретний перелік показників визначається на підприємстві   

Коротка виробнича характеристика ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Директор підприємства 



 
Головний лісничий  

 
Голова первинної профспілкової 
організації 

 
 
 
 

Додаток 18 
до Договору 

 
Положення 

про присвоєння класності водіям транспортних засобів 
 

І. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення визначає підстави для присвоєння класності водіям автотранспортних 
засобів. 

1.2. Положення розроблено з метою заохочення водіїв автотранспортних засобів, які 
досягли високого професіоналізму в роботі.  

ІІ. Порядок присвоєння класності водіям автотранспортних засобів  
 

2.1. Класність "Водій ІІ класу" може присвоюватися водіям автотранспортних засобів, 
які мають у посвідченні водія дозвіл на керування транспортними засобами  «В», «С» «Е» або 
«Д» чи «Д» та «Е», а також безперервний стаж роботи водієм в лісгоспі не менше 3-х років.  

2.2. Класність "Водій І класу" може присвоюватися водіям автотранспортних засобів, які 
мають у посвідченні водія дозвіл на керування транспортними засобами  «В», «С», «Д» та «Е», 
а також безперервний стаж роботи водієм ІІ класу в лісгоспі не менше 2-х років.  

2.3. Водії автотранспортних засобів, які відповідають вимогам п.2.1, та п.2.2 цього 
Положення а також у яких відсутні порушення трудової дисципліни та які не допустили 
порушення правил дорожнього руху, що спричинили ДТП, проходять атестацію на 
підприємстві. 

2.4. Для атестації водіїв на присвоєння класності "Водій І класу", "Водій ІІ класу" на 
підприємстві створюють постійно діючу атестаційну комісію. 

2.5. Атестаційну комісію створюють за рішенням директора на чолі з головним 
інженером у складі: головний економіст, начальник виробничого відділу, начальник інженер з 
охорони праці, інспектор з кадрів, начальник автотранспортного цеху та голова профспілкового 
комітету підприємства – заступник голови комісії. 

2.6. Атестаційна комісія оцінює знання водіїв і результати їх роботи згідно з умовами, 
передбаченими кваліфікаційними характеристиками, що відповідають п. 2.1. та п.2.2. 

2.7. За рішенням атестаційної комісії класність "Водій І класу", "Водій ІІ класу" може 
надаватися водіям: 

- без відповідного стажу роботи, якщо вона була присвоєна їм на попередньому місці 
роботи; 

-  достроково водіям (враховуючи важливість виконання  виробничих завдань по вивозці 
деревини), які мають відповідні навики в роботі та пройшли атестацію на присвоєння класності. 

2.8. Рішення атестаційної комісії про підтвердження та присвоєння класності водіям за 
результатами перевірки знань та інших кваліфікаційних вимог оформляється протоколом 
засідання комісії та подається директору на затвердження. 

2.9. Нарахування надбавки до посадового окладу за класність "Водій І класу", "Водій ІІ 
класу", проводиться згідно умов діючого колективного договору. 

2.10. Особи, які не пройшли атестацію на присвоєння звання, допускаються до повторної 
атестації на загальних підставах після шести місяців з часу попередньої перевірки знань. 

2.11. При переході працівників, які мають класність "Водій І класу", "Водій ІІ класу", на 
іншу роботу не за даною професією (водій) надбавка не виплачується. 



 

2.12. За систематичні порушення у експлуатації транспортних засобів, несумлінне 
ставлення до виконання своїх службових обов'язків, що призвело до зниження показників 
роботи, водію наказом по лісгоспу може бути понижена або відмінена класність терміном до 3 
місяців. При цьому, поновлення класності виконується в порядку, встановленому для 
присвоєння або змінення класності водіям. 

 
 
 

Додаток 19 
до Договору 

 
Положення 

про присвоєння класності трактористам-машиністам 
 

І. Загальні положення 
 
1.1. Положення визначає підстави для присвоєння класності трактористам-машиністам 

на підприємстві. 
1.2. Дане Положення розроблено для підвищення заінтересованості трактористів–

машиністів у виконанні і перевиконанні виробничих планів, зростання продуктивності праці, 
поліпшенні якості робіт державних підприємств, установ та організацій, стимулювання росту їх 
майстерності з підвищенням якості механізованих лісогосподарських (сільськогосподарських) 
робіт. 

1.3. Трактористи–машиністи повинні мати відповідну підготовку (закінчити спеціальні 
професійно-технічні училища, школи або курси, а в окремих випадках диплом кваліфікованого 
робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації), яким за 
атестацією присвоєно кваліфікацію тракториста-машиніста і мають посвідчення на право 
керування тракторами, в тому числі саморобними, самохідними сільськогосподарськими, 
меліоративними і дорожньобудівельними машинами. 

1.4. До керування машинами допускаються особи, які мають посвідчення тракториста-
машиніста (надалі - посвідчення) на право керування машинами відповідних категорій. 

1.5. Видача посвідчень тракториста-машиніста проводиться державною інспекцією 
сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 
районах (далі - державна інспекція сільського господарства) тільки тим особам, які постійно 
або тимчасово проживають чи навчаються на території Автономної Республіки Крим, області, 
міст Києва, Севастополя або району відповідно. 

1.6. Машини, керування якими здійснюється за наявності посвідчення, залежно від їх 
типів і призначення поділяються на такі категорії:  

- А1 - трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт;  
- А2 - трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт;  
- B1 - самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини;  
- B2 - самохідні кормозбиральні машини; 
- B3 - самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід; 
- С - самохідні дорожньо-будівельні машини;  
- D1 - екскаватори з об'ємом ковша до 4 м3; 
- D2 - екскаватори з об'ємом ковша понад 4 м3; 
- E1 - навантажувачі з потужністю двигуна до 147 кВт; 
- E2 - навантажувачі з потужністю двигуна понад 147 кВт; 
- F1 - автогрейдери масою до 18 тонн; 
- F2 - автогрейдери масою понад 18 тонн; 
- G1 - бульдозери з потужністю двигуна до 73,5 кВт; 
- G2 - бульдозери з потужністю двигуна понад 73,5 кВт; 
- H - інші самохідні машини, які підлягають реєстрації в державній інспекції сільського 

господарства. 



 

 
ІІ. Порядок присвоєння класності трактористам–машиністам 

 
З метою впорядкування визначення класу кваліфікації механізаторів залежно від рівня 

теоретичних знань, практичних навичок і стажу роботи за спеціальністю, а також підвищення їх 
знань з правил руху транспортних засобів встановлено наступний порядок атестації 
механізаторів підприємств лісового господарства на присвоєння і підвищення кваліфікації 
тракториста-машиніста: 

2.1. Трактористи-машиністи підприємств та організацій лісового господарства, що 
працюють на тракторі, екскаваторі та інших самохідних машинах, зобов'язаний пройти 
атестацію.  

2.2. До атестації допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли курс 
навчання у професійно-технічних училищах, лісотехнічних і середніх загальноосвітніх школах 
з виробничим навчанням, на спеціальних курсах, а також отримали спеціальну підготовку та 
диплом кваліфікованого робітника або свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації в порядку індивідуального навчання безпосередньо на підприємствах. 

Працівники, які бажають отримати кваліфікацію тракториста-машиніста відповідного 
класу, допускаються до атестації на загальних підставах. 

2.3. Особи, що не мають відповідних посвідчень не допускаються до управління 
тракторами та іншими самохідними машинами. 

2.4. Для атестації механізаторів на присвоєння кваліфікації тракториста-машиніста 
відповідного класу на підприємствах створюються постійно діючі атестаційні комісії у складі: 

головного лісничого (головного інженера) підприємства (організації) - голова комісії; 
головного механіка (механіка) підприємства (організації); 
інженера з охорони праці та техніки безпеки; 
інженера (інспектора) з кадрів - секретар комісії; 
спеціалісти та фахівці підприємства; 
керівника відповідного цеху, дільниці, лісництва; 
представника комітету профспілки. 
У випадках, якщо не має можливості організувати постійно діючу атестаційну комісію 

безпосередньо на підприємстві (організації), така комісія може бути створена на одному з 
інших підприємств лісового господарства області, автономної республіки, або при органі 
управління лісовим та мисливським господарством області. 

Конкретний склад комісії підприємству затверджується наказом по підприємству. 
2.5. Учні лісотехнічних шкіл, профтехучилищ та спеціальних курсів атестуються 

відповідними комісіями при здачі випускних іспитів. 
Підвищення класності трактористів-машиністів, які закінчили зазначені навчальні 

заклади, проводиться в порядку, встановленому цим Положенням. 
2.6. Атестаційна комісія перевіряє знання механізаторів і присвоює їм кваліфікацію 

тракториста-машиніста III, II і I класів. 
2.7. Присвоєння кваліфікації тракториста-машиніста відповідного класу, атестаційні 

комісії здійснюють на підставі перевірки їх теоретичних знань передбачених кваліфікаційними 
характеристиками затвердженими Державним агентством лісових ресурсів України. 

2.8. Рішення атестаційної комісії за результатами перевірки теоретичних знань 
оформляється відповідним протоколом засідання комісії.  

2.9. Рішення атестаційної комісії про присвоєння працівникові кваліфікації тракториста-
машиніста відповідного класу є підставою на право отриманні надбавок до заробітної плати та 
інших пільг, передбачених Галузевою угодою, колективним договором та чинним 
законодавством про працю. 

2.10. Особи, що не витримали іспити на присвоєння кваліфікації тракториста-машиніста 
відповідного класу, допускаються до повторних випробувань на загальних умовах після 
закінчення не менше місячного терміну після попередньої перевірки знання. 



 

2.11. Тракторист-машиніст може звернутися до атестаційної комісії із заявою про 
присвоєння йому кваліфікації більш високого класу за наявності клопотання механіка 
(бригадира) і необхідного стажу роботи за спеціальністю. 

Атестаційна комісія зобов'язана провести перевірку теоретичних знань і не пізніше 
місячного терміну з дня надходження заяви до комісії. 

2.12. За систематичне порушення правил технічної експлуатації, недотримання вимог, 
встановлених кваліфікаційною характеристикою для трактористів-машиністів відповідного 
класу, атестаційна комісія за поданням головного механіка (інженера-механіка), інженера з 
охорони праці та техніки безпеки може знизити класність трактористу-машиністу. 

Відновлення кваліфікаційного класу тракториста-машиніста проводиться атестаційною 
комісією в порядку, встановленому цим положенням. 

 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

трактористів–машиністів 
 
I. Тракторист-машиніст III класу. 
 
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійно-

технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста лісогосподарського 
(сільськогосподарського) виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами 
однієї - двох відкритих категорій. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування 
тракторами одної категорії, без вимог до стажу роботи за фахом. 

1. Зобов'язаний знати: 
а) будову та правила технічної експлуатації двох основних марок тракторів (колісного і 

гусеничного), які застосовуються у даному господарстві, а також навісних і причіпних машин і 
знарядь, що агрегатуються з цими тракторами; 

б) правила руху транспорту; 
в) правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежні заходи при 

експлуатації машинно-тракторного парку та поводженні з паливно-мастильними матеріалами та 
отрутохімікатами; 

г) ознаки та причини основних несправностей, що виникають в процесі експлуатації 
трактор, машини, знаряддя і способи їх усунення; 

д) основні вимоги агротехніки і технології виробництва механізованих 
лісогосподарських, лісокультурних та інших робіт, які виконуються у господарстві; 

е) норми виробітку, норми витрати і правила обліку паливно-мастильних матеріалів на 
виконувані механізовані роботи; 

заходи щодо економії палива, мастильних та інших матеріалів; 
ж) порядок отримання наряду-завдання, обліку виконуваних робіт та оплату праці 

механізаторів; 
з) правила зберігання тракторів, машин і паливно-мастильних матеріалів, 
2 . Повинен вміти: 
а) самостійно працювати, як правило, на двох марках тракторів (гусеничному і 

колісному) з навісними і причіпними машинами і знаряддями, що агрегатуються з цими 
тракторами; 

б) виконувати механізовані роботи відповідно до вимог агротехніки і технології 
виробництва механізованих робіт; 

в) самостійно виконувати найпростіші регулювальні операції на тракторах та машинах і 
всі операції згідно технічного регламенту; 

г) виконувати під керівництвом бригадира - механіка чи іншого керівника операції з 
періодичним технічним обслуговуванням, роботи з ремонту тракторів, машин і знарядь, маючи 
кваліфікацію слюсаря не нижче II розряду; 

д) усувати в тракторах і машинах несправності, що не викликають необхідності 
розбирання вузлів і механізмів; 



 

е) економно витрачати паливно-мастильні, гумотехнічні та інші експлуатаційні 
матеріали; 

ж) під керівництвом бригадира - механіка готувати машини до постановки на зберігання 
відповідно до діючих інструкцій; 

з) виконувати Правила техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії та 
гігієни. 

 
II. Тракторист-машиніст II класу. 
 
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійно-

технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста лісогосподарського 
(сільськогосподарського) виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами 
не менше двох відкритих категорій. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право 
керування тракторами за двома або кількома категоріями. Повинен мати стаж роботи за фахом 
не менше двох років. 

1. Тракторист-машиніст II класу, крім обсягу знань, передбачених кваліфікаційною 
характеристикою для трактористів-машиністів III класу, повинен знати: 

а) призначення і пристрій всіх типів тракторів та інших самохідних машин, що 
застосовуються в даному господарстві. Правила їх експлуатації та догляду за ними; 

б) способи виявлення та усунення несправностей у тракторах, машинах і знаряддях і 
основні види їх регулювань; 

в) агротехніку і передову технологію механізованих робіт, виконуваних у даному 
господарстві; 

г) основні причини, що викликають передчасне зношування деталей, тракторів, машин і 
знарядь; 

д ) обсяг, періодичність і прийоми виконання робіт з технічного обслуговування 
машинно-тракторного парку; 

е) методи підвищення . продуктивності тракторних агрегатів та зниження собівартості 
робіт; 

ж) правила вантажно - розвантажувальних робіт. 
2 . Повинен вміти: 
а) самостійно працювати на всіх основних марках тракторів і застосовуваних з ними в 

господарстві навісних і причіпних машинах; 
б) виконувати лісогосподарські і лісокультурні роботи відповідно до агротехніки і 

передовою технологією; 
в) самостійно виконувати операції з контролю і регулюванню вузлів, тракторів та інших 

машин; 
г) виконувати роботи з технічного догляду та ремонту тракторів та інших складних 

машин, маючи кваліфікацію слюсаря не нижче третього розряду; 
д) застосовувати передові методи комплектування та використання машинно-

тракторного парку; 
е) самостійно готувати машини до постановки на зберігання відповідно до діючих 

правил та інструкцій. 
 
III. Тракторист-машиніст I класу. 
 
Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійно-

технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста лісогосподарського 
(сільськогосподарського) виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами 
не менше двох відкритих категорій. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право 
керування тракторами не менше трьох категорій. Повинен мати стаж роботи за фахом не менше 
трьох років. 

1. Тракторист-машиніст I класу, крім навичок і знань, передбачених кваліфікаційною 
характеристикою тракториста-машиніста II класу, повинен знати: • 



 

а) влаштування та правила експлуатації тракторів, екскаваторів, що навішуються на 
трактори з ємністю ковша до 0,2 м3, навісного бульдозерного обладнання всіх тракторів, а 
також причіпних скреперів, грейдерів, інших самохідних і складних машин і знарядь, що 
застосовуються в лісовому господарстві даної зони; 

б) досягнення передовиків лісогосподарського виробництва у використанні машинно-
тракторного парку та технології виконання робіт; 

в) призначення та принципи роботи технічних засобів, які використовуються при 
обслуговуванні машинно-тракторного парку, (агрегати техобслуговування, авторухомі 
майстерні, автозаправники); 

г) принципи організації технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного 
парку та причіпного обладнання; 

д) основні відомості про матеріали, що застосовуються при виготовленні і ремонті 
тракторів та інших машин і знарядь; 

е) пристрій контрольно - вимірювальних приладів, які застосовуються на ремонтних 
роботах при випробуванні агрегатів, вузлів і механізмів; 

ж) технічні умови на ремонт тракторів та інших машин; 
з) основні елементи теорії двигуна внутрішнього згоряння, баланс потужності двигуна, 

баланс тягової потужності трактора і способи поліпшення її використання; 
і) основи господарського, розрахунку в ланці, бригаді. 
2 . Повинен вміти: 
а) працювати на тракторах, бульдозерах, скреперах, екскаваторах, що навішуються на 

трактори з ємністю ковша до 0,2 м3 і машинах, наявних у господарстві; . 
б) самостійно виконувати всі операції з технічного догляду та ремонту тракторів, машин 

і устаткування, маючи кваліфікацію слюсаря не нижче IV розряду; 
в) виробляти регулювальні роботи агрегатів, вузлів і механізмів, у тому числі що 

вимагають зняття їх з трактора і розбирання, включаючи прилади електрообладнання, 
гідросистеми та системи живлення дизельних двигунів, вміти користуватися обладнанням для 
випробування агрегатів і вузлів тракторів, контрольно - вимірювальним інструментом і 
приладами; 

г) виконувати всі види робіт відповідно до вимог передової агротехніки і технології в 
лісовому господарстві. 

При вирішенні питання - про присвоєння кваліфікації тракториста-машиніста II і I класу 
кваліфікаційні комісії враховують досягнуті механізатором показники з виконання виробничих 
завдань і його трудову дисципліну. 

Механізаторам, які досягли високих показників у освоєнні, використанні та утриманні 
техніки, може бути присвоєна кваліфікація тракториста-машиніста I класу достроково, за 
наявності стажу роботи за фахом не менше трьох років. 

Механізатори меліоративних та іригаційних робіт при присвоєнні кваліфікації 
тракториста-машиніста відповідного класу атестуються комісіями на підставі перевірки їх 
знань відповідно до вимог, передбачених кваліфікаційними характеристиками для визначення 
професії та спеціальності, затвердженої Держлісагентством України. 

 

ІІІ. Розміри надбавок до тарифних ставок, окладів трактористам-машиністам, 
яким присвоєно класність 

 
3.1. Трактористам-машиністам залежно від їх знань і досвіду роботи відповідно до 

“Положення про атестацію трактористів-машиністів” присвоюються I, II і III класи кваліфікації 
згідно з положенням про атестацію трактористів-машиністів. 

На підставі протоколу комісії щодо атестації працівників керівник підприємства видає 
наказ про присвоєння трактористам-машиністам кваліфікації I, II класу та встановлення 
відповідної надбавки до заробітку на механізованих роботах. 

Трактористам-машиністам (в т.ч. трактористу /лісозаготівельні роботи/), яким присвоєно 
кваліфікацію I і II класу, виплачується надбавка за класність до заробітку на механізованих 



 

роботах (включаючи доплати до тарифу за сумісництво робіт в агрегаті, надбавку за роботу без 
причіплювача, підвищення тарифу на збиранні). На всі види додаткової оплати і премії 
надбавка за класність не нараховується. 

При переведенні трактористів-машиністів на інші роботи, коли вони виконують ці 
роботи без закріплення за ними машин, наприклад кінно-ручні, ремонтні, будівельні і інші, 
оплата праці проводиться по ставках і розцінках, що діють на цих роботах. У цих випадках 
надбавка за класність не виплачується. 

3.2. Умови виплати щомісячної грошової надбавки до заробітку трактористам-
машиністам передбачаються у розмірах встановлених Галузевою угодою та колективним 
договором підприємства. 

Трактористам-машиністам I і II класів виплачується надбавка за класність до заробітку 
на механізованих роботах в розмірі: 

- тракторист-машиніст І класу -    20 %,  
- тракторист-машиніст ІІ класу -   10 %.  

 
 
 
 
 
 

Додаток 20 
до Договору 

 

П Р А В И Л А 

внутрішнього трудового розпорядку працівників 
ДП « Охтирське лісове господарство» 

 
1. Загальні положення. 

 
1.  Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, що 
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку вони вільно обирають або на 
яку вільно погоджуються. Використання примусової праці забороняється. 
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує 

рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-
технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 

Кожен громадянин України має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на 
заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. 

Громадянам України також гарантується захист від незаконного звільнення та захист 
права на своєчасне одержання винагороди за працю. 

Обов'язок працівників - це також дотримання трудової дисципліни. 
Трудова дисципліна - це не тільки дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку, а і обов'язок чесно, сумлінно, своєчасно та точно виконувати розпорядження 
керівництва лісгоспу, дотримуватись технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про 
охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. 

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та 
економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, 
методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. До порушників 
трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного і громадського впливу. 

 
2.  Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті сприяти вихованню 

робітників і службовців, подальшому зміцненню трудової дисципліни, організації трудового 
процесу на науковій основі, раціональному використанню продуктивності праці і ефективності 
виробництва. 



 

 
3.  Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, 

вирішуються керівництвом ДП «Охтирське лісове господарство» в межах, наданих йому прав, а 
в окремих випадках – разом чи за домовленістю з профспілковим комітетом. 

 
ІІ. Порядок прийому і звільнення робітників і службовців. 

 
1.  Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору з 

власником, або уповноваженим ним органом, тобто з керівництвом ДП «Охтирське лісове 
господарство». 

 
2. При укладенні трудового договору керівник ДП «Охтирське лісове господарство»  

зобов'язаний зажадати, а працівник зобов'язаний подати паспорт, або інший документ, що 
посвідчує особу: трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством - також документ 
про освіту (спеціальність, кваліфікацію) і медичну довідку. 

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на 
роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та 
документи, подання яких не передбачено законодавством. 

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням керівника  
лісгоспу про зарахування працівників на роботу. 

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були 
видані, але працівника фактично було допущено до роботи. 

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи 
організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій не може бути  
відмовлено в укладанні трудового договору. 

Не може бути укладена трудова угода з громадянином, якому за медичним висновків 
запропонована робота, протипоказана за станом здоров'я. 

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування, 
з метою   перевірки   відповідності   працівника   роботі,   яка  йому  доручається.   Умова   про 
випробування повинна бути зазначена в наказі про прийняття  на роботу. В період 
випробування на працівників поширюється законодавство про працю. 

3. До початку роботи за укладеним трудовим договором чи при переводі працівника на 
іншу роботу керівництво  лісгоспу зобов'язане: 

а) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про 
умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, які ще не усунено, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його прав 
на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства, 
колективного договору; 

б)    ознайомити   працівника  з   правилами  внутрішнього  трудового   розпорядку, 
колективним договором; 

в)  визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи 
засобами; 

г)    проінструктувати   з   техніки   безпеки,   виробничої,   санітарної   гігієни   праці, 
протипожежної охорони. 

4.   Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права 
передоручати її виконання іншій особі, за винятком випадків, передбачених законодавством. 

5.  Керівництво лісгоспу не має права вимагати від працівника виконання роботи, не 
обумовленої трудовим договором. 
           6. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові 
книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві  понад п'ять днів, в тому 
числі і на тимчасових працівників.  

7.   Припинення  трудового  договору  можливе  лише  на  підставах,   передбачених  
законодавством. 



 

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк 
попередивши про це керівництво ДП «Охтирське лісове господарство»  письмово за два тижні. 

У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена 
неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка 
або дружини на роботу в іншу місцевість, вступ до навчального закладу, неможливість 
проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком, вагітність, догляд за 
дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку, або дитиною-інвалідом, догляд за 
хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, або інвалідом 1 групи, вихід на пенсію, 
прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин) керівництво  
підприємства повинне розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. 

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив 
роботу і не вимагає розірвання договору, керівництво підприємства не вправі звільнити його за 
поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, 
якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. 

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним 
бажанням, якщо керівництво  ДП «Охтирське лісове господарство» не забезпечить безпечні 
умови праці. 

Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в 
разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, 
порушення керівництвом  підприємства законодавства про працю, колективного або трудового 
договору. 

За домовленістю між працівником і керівництвом ДП «Охтирське лісове господарство» 
строковий трудовий договір може бути розірваний достроково. 

Якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають 
і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на 
невизначений строк. 

Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва ДП «Охтирське лісове 
господарство» без попередньої згоди профспілкового комітету, за винятком випадків, 
передбачених законодавством, не допускається. 

Розірвання трудового договору оформляється наказом. 
Керівництво ДП «Охтирське лісове господарство» зобов'язане в день звільнення видати 

працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. Якщо 
працівник в день звільнення не працював, то всі суми, які винне йому підприємство, мають 
бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги 
про розрахунок. 

Записи про причини звільнення в трудовій книжці мають робитися в точній 
відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю 
(пункт) закону. 

 
 

III. Основні обов'язки працівників лісгоспу. 
 

1. Працівники ДП «Охтирське лісове господарство» зобов'язані: 
а)  працювати чесно і сумлінно, додержуватися дисципліни праці - основи порядку на 

виробництві,   своєчасно   і   точно   виконувати   розпорядження   керівництва   підприємства, 
використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, які б заважали 
іншим працівникам виконувати їх трудові обов'язки; 

б) підвищувати продуктивність праці; 
в) не допускати упущень в роботі, додержуватися технологічної дисципліни; 
г)   додержуватися   вимог  нормативних   актів  по  охороні   праці,   техніці   безпеки, 

виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки; 
д)  приймати термінові заходи по усуненню причин і умов, які заважають нормальному 

проведенню робіт і терміново повідомляти про них керівництво підприємства,  



 

є) тримати своє робоче місце в порядку і чистоті, дотримуватися встановленого порядку 
зберігання матеріальних цінностей і документів; 

ж) дбайливо ставитися до майна підприємства, ефективно використовувати майно, 
надане в користування; 

з) поводити себе достойно, дотримуватися правил спілкування. 
Коло обов'язків, які виконує кожний працівник по своїй спеціальності, професії, 

кваліфікації і посаді визначається тарифно-кваліфікаційним довідником посад службовців, 
технічними правилами, посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими керівництвом 
підприємства. 

 

 
IV. Основні обов'язки керівництва  ДП «Охтирське лісове господарство». 

 
1. Керівництво підприємства повинно: 
а)     організувати працю робітників і службовців, щоб кожний працював по своїй 

спеціальності і кваліфікації, мав закріплене за ним робоче місце (для працівників зайнятих на 
лісозаготівельних роботах – лісосіка яка розробляється на даний момент часу), забезпечити 
здорові і безпечні умови праці; 

б) створювати умови для росту продуктивності праці шляхом впровадження найновіших 
досягнень науки і техніки; 

в)   постійно   вдосконалювати   матеріальну  зацікавленість   працівників,   економно   і 
раціонально використовувати фонди заробітної плати і матеріального заохочення, своєчасно 
видавати заробітну плату; 

г) забезпечити чітке дотримання трудової і виробничої дисципліни, постійно проводити 
організаційну, економічну і виховну роботу, направлену на її зміцнення, усунення втрат 
робочого   часу,   раціональне   використання   трудових   ресурсів,   формування   стабільного 
трудового колективу, застосовувати засоби впливу до порушників трудової дисципліни згідно з 
трудовим законодавством; 

д)    невпинно   дотримуватися   законодавства   про   працю   і   правил   охорони   праці, 
покращувати умови праці; 

е) приймати необхідні заходи по профілактиці виробничого травматизму, професійних і 
інших захворювань. В випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і 
компенсації; 

ж)  створювати умови трудовому колективу для підвищення продуктивності праці 
ефективності   виробництва,  покращенню  якості  робіт,  зниженню  собівартості   продукції 
раціонального використання робочого часу, виконання зобов'язань по договорам, підвищення 
ролі    морального    і    матеріального    стимулів    високопродуктивної   праці,    забезпеченні 
розповсюдження передового досвіду і цінних ініціатив працівників підприємства; 

з)  своєчасно розглядати і впроваджувати винаходи і раціоналізаторські пропозиції, 
підтримувати і заохочувати новаторів виробництва; 

і) забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників та рівня їх 
економічних і правових знань, створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням 
в учбових закладах; 

ї) сприяти створенню в трудовому колективі ділової, творчої обстановки, підтримувати і 
розвивати ініціативу і творчу активність працівників, забезпечити їх участь в управлінні 
підприємством, в повній мірі використовувати збори трудового колективу, своєчасно 
розглядати критичні зауваження і інші звернення працівників і повідомляти їм про прийняті 
заходи; 

й) уважно ставитися до потреб працівників, покращувати їх житлові і культурно 
побутові умови, надавати допомогу в житловому будівництві, розподіляти житлову площу 
відповідно до діючого законодавства. 



 

Керівництво   підприємства   здійснює   свої   обов'язки   разом   чи   за   погодженням   з 
профспілковим комітетом ДП «Охтирське лісове господарство», а також з урахуванням 
повноважень трудового колективу. 
 

V. Робочий час і його використання. 
 

1. Час початку і закінчення роботи, а також перерва для відпочинку і харчування 
встановлюються слідуючі –  

Початок роботи -   о 8.00 години                       
Перерва -   з 12.00 до 13.00 години                    
Кінець роботи -  о 17.00 години                        
Тривалість робочого тижня  - 40 годин. 
 
У зв’язку з коротким світовим днем в осінньо-зимовий період з 01 листопада по 01 

березня можливо установити шестиденний робочий тиждень з тривалістю зміни 7 годин з 
вихідним днем у неділю на таких видах робіт: 

- роботи по лісозаготівлі, навантаженні (розвантаженні) та вивезенні лісопродукції. 
         Режим роботи окремих підрозділів та  інших працівників може змінюватися за згодою з 
профспілковим комітетом. 

 
2. До початку роботи кожний працівник повинен відмітити свій прихід на роботу, а по 

закінченні робочого дня - залишати робоче місце в порядку, встановленому на підприємстві. 
  
3.  Керівництво ДП «Охтирське лісове господарство» повинно забезпечити облік явки на 

роботу і залишення роботи. Біля місця обліку повинен бути годинник, який вірно показує час. 
Працівник, який з'явився на роботу в нетверезому стані повинен бути відсторонений від 

роботи в даний робочий день. 
4.  На безперервних роботах    забороняється залишати роботу до приходу змінного 

працівника.                                
Для працівників підприємства на їх прохання може встановлюватися неповний робочий 

день, чи неповний робочий тиждень. 
5.  Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочні роботи застосовуються 

лише у випадках, передбачених законодавством і лише з дозволу профспілкового комітету та 
адміністрації підприємства. 

6. Забороняється відволікати працівників від їх безпосередньої роботи. 
7.Черговість щорічних відпусток надається відповідно графіку, погодженого з 

профспілковим комітетом, який складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня 
поточного року і доводиться до відома всіх працівників. 

8.  Порядок надання відпусток, їх тривалість регламентується Законом України "Про 
відпустки". 

9.  Режим робочого часу і відпочинку регламентується Кодексом Законів про працю 
України. 

10.    Не дозволяється проведення у робочий час та після його закінчення святкування 
працівниками особистих подій та пам’ятних дат у приміщеннях підприємства. 

 
VI. Заохочення за успіхи в роботі. 

 
1.   За зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці 

тривалу і бездоганну роботу, новаторство в роботі, виконання особливо важливих завдань 
керівника  підприємства та за інші досягнення в роботі застосовуються наступні заохочення: 
а) оголошення подяки; 
б) виплата премії; 
в) нагородження цінним подарунком; 
г) нагородження Почесною грамотою.        



 

Заохочення застосовуються керівництвом підприємства за погодженням з профспілковім 
комітетом та адміністрацією підприємства. 

Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і заносяться до трудових 
книжок працівників. 

2. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в 
першу   чергу   переваги   і   пільги   в   галузі   соціально-культурного   і   житлово-побутового 
обслуговування. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. 

3.  За особливі трудові досягнення працівники  підприємства  подаються до 
нагородження  вищими органами виконавчої влади. 

4.  Трудовий колектив підприємства застосовує за успіхи в роботі заходи громадського 
заохочення, висуває працівників для морального і матеріального заохочення, виказує думку про 
кандидатури, матеріали на яких подаються до державних нагород, встановлює додаткові пільги 
і переваги за рахунок коштів, наданих діючим законодавством на ці цілі, для новаторів 
передовиків виробництва, а також працівників, які довгий час пропрацювали в лісгоспі. 

 
 

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни. 
 

1. Порушення трудової дисципліни тобто невиконання або неналежне виконання з вини 
працівника   покладених   на   нього   трудових   обов'язків   тягне   за   собою   застосування 
дисциплінарного  стягнення,  а  також  застосування   інших   заходів,   передбачених  діючим 
законодавством. 

 
2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один 

з таких заходів стягнення: 
а) догана; 
б) звільнення. 

Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичного 
невиконання працівником без поважних причин покладених на нього трудових обов'язків, яких 
до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення, 
прогул ( в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого часу)  без 
поважних  причин,  появленні на роботі  в  нетверезому стані, у стані  наркотичного  або 
токсичного сп'яніння. 

Незалежно від застосування заходів дисциплінарного чи громадського стягнення 
працівник, який вчинив прогул без поважних причин чи з'явився на роботі в нетверезому стані 
позбавляється премії повністю або частково. Такому працівнику може бути зменшений розмір 
винагороди по підсумках роботи за рік, або зовсім не виплачений. 

3.  Дисциплінарне стягнення застосовується керівником, який має право прийняття на 
роботу даного працівника. 

Працівникам, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями або 
відповідно до контрактів, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також вищестоячими 
органами. 

Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням 
органу, який їх обрав. 

Керівник підприємства  має право замість застосування заходів дисциплінарного 
стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового 
колективу чи громадської організації. 

4.  Дисциплінарне стягнення застосовується керівником підприємства 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 відпустці. 

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення 
проступку. В ці строки не включається час впровадження по кримінальній справі. 



 

5. До застосування дисциплінарного стягнення керівник підприємства повинен зажадати 
від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. 

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне 
дисциплінарне стягнення. 

При обранні виду стягнення керівництво підприємства повинне врахувати ступінь 
тяжкості вчиненого проступку і заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і 
попередню роботу працівника. 

Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку. 
6.    Дисциплінарне   стягнення   може   бути   оскаржене   працівником   в   порядку 

встановленому чинним законодавством. 
7.  Якщо протягом року з дня накладення 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, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. 
 

Додаток 21 
до Договору 

 
Режим роботи  

для працівників з підсумковим обліком робочого часу. 
 

1. Установити підсумковий облік робочого часу для таких категорій працівників: сторожа, 
охоронці, опалювачі.   

2. Застосовувати річний обліковий період при підсумковому обліку робочого часу. 
3. Обліковий період охоплює робочий час і години роботи у вихідні і святкові дні, години 

відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може 
коливатися протягом облікового періоду. Але загальна сума годин роботи за обліковий період 
має дорівнювати нормі робочого часу в рік. 

4. За роботу в святкові дні проводити оплату праці згідно законодавства у подвійному 
розмірі або надавати відгул. 
 
 

Додаток 22 
до Договору 

 
Перелік посад та професій  працівників з ненормованим робочим днем  

 
1. Керівник підприємства та його заступники і помічники. 
2. Головні: лісничий, інженер, механік, економіст, бухгалтер, мисливствознавець, 

енергетик, інші головні професіонали і фахівці та їх заступники. 
3. Начальники цехів, служб, дільниць, виробництв, відділів, секторів, бюро, партій, груп 

та їх заступники. 
4. Лісничі та помічники лісничих. 
5. Провідні інженери, інженери всіх категорій та спеціальностей, інспектори всіх 

спеціальностей, економісти, бухгалтери, художники, енергетики, юрисконсульти всіх категорій, 
механіки всіх спеціальностей, майстри всіх спеціальностей, старші майстри всіх 
спеціальностей, мисливствознавці, програмісти, диспетчери, та  інші. 

6. Техніки всіх категорій та спеціальностей, техніки, технічні керівники лісопунктів, 
технологи, товарознавці, копіювальники, статистики, кореспонденти, коректори, лісники, 
єгері,старші єгері, референти, фельдшери всіх спеціальностей. 

7. Завідувачі: канцелярії, кабінету, архіву, господарства, центрального складу, 
начальники штабів цивільної оборони, начальники баз відпочинку та дитячих таборів; 
коменданти гуртожитків. 



 

8. Агенти всіх спеціальностей, адміністратори, вихователі молоді (гуртожитків),  
виконавці  робіт, діловоди, друкарки, касири, комірники, оператори всіх спеціальностей, 
обліковці, секретарі, секретарі-друкарки, секретарі-стенографістки,  

9. Водії автотранспортних засобів /легкові автомобілі/. 
11. Голови і заступники голів профспілкових комітетів. 
 

Примітка:. Тривалість додаткової відпустки - до 7 календарних днів. 
 

 



                                                                                                                                                                                                                           Додаток 23 
до Договору 

 

Тривалість 
надаються згідно із Законом України «Про відпустки» від 15.11.1996 року та які зберігаються за працівниками 

лісогосподарських підприємств, прийнятими на роботу до 1 січня 1997 року 
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ав

ст
ва

 

П
ра
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ю

чи
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а 
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за
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я 

За
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у 
із
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кі

дл
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и 

і 
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ж
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м
и 
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ов

ам
и 

пр
ац

і 
 

П
ра

ці
вн

ик
ам

 з
 н

е 
но

рм
ов

ан
им

  р
об

оч
им

 
дн

ем
  

3 4 5 6 7 8 10 

28   7    
28   7    
28   7    
28   7    
28   7    
28   7    

Економісти всіх категорій та 28   7    

спеціальностей 28   7    
Бухгалтери всіх категорій та 28   7    



 

спеціальностей 
13 Провідний мисливствознавець 28   7    
14 Начальник відділу лісового господарства 28   7    
15 Адміністратор систем 28       
16 Секретар керівника 24   4    
17 Начальник цеху переробки деревини 24   7    
18 Начальник нижнього складу 28   7    
19 Лісничі  28   7    
20 Лісничі  28   14 28   
21 Помічник лісничого.  28   14 28   
22 Помічники лісничого.  28   7    
23 Старші майстри лісу  28   14 28   
24 Старші майстри лісу  28   7    
25 Майстри лісу 28   7    
26 Старший майстер нижнього складу 28   7    
27 Старший майстер цеху переробки 

деревини 
24   4    

28 Майстри з лісозаготівель 28   14 28   
29 Механік 28   7    
30 Завідувач центрального складу 24   7    
31 Техніки всіх спеціальностей 28       
32 Старший єгер 24   4    
33 Єгер 24   4    
34 Водії автомобілів 28       
35 Водії автомобілів по вивезенню лісу 28    28   
36 Водії автомобілів по вивезенню лісу 28       
37 Вальники лісу  28  5  28   
38 Лісоруби 28  5     
39 Лісник 24   4    
40 Робітники на лісозаготівлі 28       
41 Машиніст кранівник 28       
42 Лісоруби  28  5  28   
43 Навальник-штабелювальник деревини 28    28   
44 Навальник-штабелювальник деревини 28       



 

45 Трактористи всіх спеціальностей 28  6  28   
46 Прибиральник виробничих та службових 

приміщень  
24       

47 Сторож 24       
48 Охорона лісгоспу 24       
49 Електрогазозварювальник 28  6     
50 Слюсар з ремонту двигунів 28       
51 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 
28       

52 Сортування виробів з деревини  28       

53 Токар 28       
54 Укладальник пиломатеріалів, деталей та 

виробів із деревини 
28       

55 Слюсар ремонтник 28       
56 Машиніст (кочегар) котельні 24       
57 Робітники на лісогосподарських роботах 28       
58 Робітники на лісокультурних 

(лісогосподарських) роботах 
28       

59 Налагоджувальник деревообробувального 
устаткування 

24       

60 Майстер пункту переробки в лісництві 28       
61 Пожежний сторож 24       
62 Заточувальник деревообробного 

інструменту 
24  4     

63 Стропальники 28       
64 Машиніст крана автомобільного 28  6     
65 Верстатники деревообробних верстатів 24  4     
66 Водій автонавантажувача 28       
67 Машиніст - кранівник 28       
68 Охоронники 24       
 



Додаток 24 
до Договору 

 
Положення 

Про трудове суперництво між підрозділами  
ДП «Охтирське лісове господарство» 

 
 

Дане положення направлене на стимулювання колективів підрозділів до підвищення 
продуктивності праці, стимулювання до більш якісного виконання покладених завдань. 

Трудове суперництво базується на таких показниках: 
1. Виконання планових завдань (максимальна оцінка 10 балів) 
2. Культура виробництва (максимальна оцінка 12 балів) 
- Наявність всіх діляночних та квартальних стовпчиків та візирів,(лісництва) 
- Пониження пнів на РГК, та прибирання місць рубок від порубкових решток,вихід 

круглих та цінних лісоматеріалів(ЛЗД) 
- Плановий виїзд техніки (автогараж) 
- Якість сортування лісопродукції в штабелях (нижній склад,ЛЗД) 
- Вихід цінної продукції (цех переробки та ППД) 
- Якість приймання та відпуску лісопродукції в системі електронного обліку 

деревини,, відповідність бухгалтерського та електронного обліку(всі підрозділи) 
- Своєчасність здачі звітів та техніка безпеки(всі підрозділи) 
- Благоустрій території, будівель,центральної садиби, обігрівальних вагончиків 

тощо(всі підрозділи). 
3. Виконавча дисципліна(максимальна оцінка 10 балів) 
На підставі даних показників кожному підрозділу виставляються бали адміністрацією 
підприємства спільно з профспілковим комітетом, загальна сума балів – 32, за 
кевиконання показника знімається по 1 балу, за результатами яких визначається 
переможець, в подальшому працівники колективу-переможця преміюється згідно 
положення про преміювання. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Додаток 25 
до Договору. 

 
Перелік  

професій і посад працівників, яким видається безоплатно,   спецодяг, спецвзуття та інші 
засоби індивідуального захисту 

 
№ № 
з / п Найменування професій, посад 

Найменування спецодягу, спец -взуття і 
других засобів індивідуаль -ного 
захисту 

 Строк 
 Носіння,  
 місяців 

1 2 3 4 
1. 

Лісоруб (вальник) 
Костюм бавовняний з капюшоном з 
водовідштовхувальним просоченням  
Чоботи кирзові із захисним підноском 
(при роботі в заболоченій місцевості –  
чоботи гумові) 
Рукавиці комбіновані  
Жилет сигнальний 
Каска з захисним щитком та проти- 
шумними наушниками 
Підшоломник літній 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Штани бавовняні на утеплювальній 
прокладці або комплект теплої натільної 
білизни 
Чоботи утеплені 
Підшоломник зимовий 
Рукавиці утеплені 
При заточуванні і правці інструменту в 
польових умовах додатково: 
Окуляри захисні 

 
12 
 
 
12  
1 
6 
 
До зносу 
12 
 
 
24 
 
 
24 
24 
12 
12 
 
 
До зносу 
 
 

2. Тракторист Костюм бавовняний з водовідштовху- 
вальним просоченням 
Чоботи кирзові із захисним підноском 
Рукавиці комбіновані 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Штани бавовняні на утеплювальній 
прокладці або комплект теплої натільної 
білизни 
При виконанні ремонтних робіт 
додатково: 
Фартух прогумований з нагрудником 
Рукавички гумові 
Окуляри захисні 
Каска захисна 
Чоботи утеплені 

12 
 
12 
1 
 
 
24 
 
 
24 
 
 
Черговий 
До зносу 
До зносу 
До зносу 
24 



 
 
3. Навальник - штабелювальник 

деревини. 
Стропальник 

При навантаженні – вивантажуванні 
круглих лісоматеріалів, штабелюванні 
деревини та готової продукції: 
Костюм бавовняний з водовідштовху- 
вальним просоченням 
Чоботи кирзові із захисним підноском 
Рукавиці комбіновані 
Каска захисна 
Жилет сигнальний 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Штани бавовняні на утеплювальній 
прокладці  
 

 
 
 
12 
 
12 
1 
До зносу 
6 
 
24 
 
 
24 
 
 

4. Машиніст крана автомобільного 
(Кранівник баштового крану) 

Костюм бавовняний 
Черевики шкіряні 
Рукавиці комбіновані 
Жилет сигнальний 
При виконанні робіт узимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Штани бавовняні на утеплювальній 
прокладці  
Чоботи утеплені 

12 
12 
3 
12 
 
24 
 
 
24 
 
24 
 

5. Водій автонавантажувача (цех 
переробки деревини), водії та 
трактористи зайняті 
відвантаженням лісопродукції 
гідроманіпуляторами 

Костюм бавовняний 
Чоботи кирзові(черевики шкіряні) 
Рукавиці комбіновані 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці з капюшоном 
Брюки на утеплювальній прокладці 
Жилет сигнальний з світло відбиваю- 
чою смужкою 
Каска будівельника з підшоломником 
Чоботи утеплені 

12 
12 
2 
 
 
24 
24 
 
12 
До зносу 
24 

6. 
 

Майстер на лісозаготівельних 
роботах 
 

Костюм бавовняний з капюшоном 
водовідштовхувальним просоченням 
Чоботи кирзові із захисним підноском 
Рукавиці комбіновані 
Каска захисна 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Штани на утеплювальній прокладці  
Чоботи утеплені 

 
12 
12 
1 
До зносу 
 
24 
 
24 
24 



 
7. Майстер цеху(пункту) переробки 

деревини 
Костюм бавовняний з 
водовідштовхувальним просоченням 
Рукавиці комбіновані 
Черевики шкіряні 
Плащ непромокальний 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Штани на утеплювальній прокладці 
Чоботи утеплені 

 
12 
3 
12 
Черговий 
 
24 
 
24 
24 

8. Старший майстер нижнього 
складу. 
Старший майстер  
 цеху переробки дереви- 
ни 

 
Костюм бавовняний  
Чоботи кирзові (черевики шкіряні) 
Рукавиці комбіновані 
Каска захисна 
Жилет сигнальний 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплюваль- 
ній прокладці 
Штани бавовняні на утеплюваль- 
ній прокладці  
Чоботи утеплені 

 
12 
12 
2 
До зносу 
6 
 
24 
 
24 
 
24 

9. Водій автомобіля  
 
 
 

При управлінні автомобілем: 
Рукавиці комбіновані 
Жилет сигнальний з світловідбиваю- 
чою смужкою 
Чоботи кирзові(черевики шкіряні) 
Узимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
При виконанні робіт з технічного 
обслуговування та ремонту (ТО та Р) 
автомобілів додатково: 
Костюм бавовняний  
Рукавиці комбіновані 
При виконанні робіт з ТО та Р на 
оглядових канавах і естакадах додатково: 
Каска будівельника з підшоломником 

 
3 
24 
 
12 
 
24 
 
 
 
 
12 
3 
 
 
 
Чергова 

10. Електрогазозварювальник Костюм брезентовий 
Черевики шкіряні або чоботи кирзові 
Рукавиці брезентові для 
електрозварювальних робіт 
Рукавиці брезентові для газозварювальних 
робіт 
Щиток електрозварювальника 
Окуляри газозварювальника 
Взимку додатково: 
Куртка на утеплювальній прокладці 
Штани на утеплювальній прокладці  
Чоботи утеплені 

12 
12 
 
2 
 
2 
До зносу 
До зносу 
 
24 
24 
24 



 
 
11. 

 
Слюсар 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм бавовняний 
Чоботи кирзові 
Рукавиці комбіновані 
Перчатки гумові 
Фартух прогумований 
Взимку додатково: 
Куртка на утеплювальній прокладці 
Штани на утепленій підкладці   

 
12 
12 
1 
6 
6 
 
24 
24 

12. Робітник на лісогосподарсь- 
ких роботах 

Костюм бавовняний 
Чоботи кирзові 
Рукавиці комбіновані 
При механізованих роботах із садіння 
лісових культур і захисних насаджень: 
Фартух прогумований з нагрудником 
Нарукавники прогумовані 
Рукавиці комбіновані 
Чоботи кирзові 
При роботах з догляду за лісовими 
культурами вручну та гідролісомеліо- 
ративних роботах: 
Костюм бавовняний з 
водовідштовхуючим просоченням 
Чоботи гумові 
Рукавиці комбіновані 
При роботах, пов’язаних з 
навантаженням, перевезенням, 
розвантаженням, підготовкою робочих 
розчинів пестицидів і агрохімікатів, на 
протруюванні насіння, ручних роботах з 
хімічної обробки посівів, культур 
пестицидами і агрохімікатами: 
Комбінезон бавовняний з 
кислотозахисним просоченням 
Фартух прогумований з нагрудником 
Чоботи гумові 
Рукавички гумові 
Рукавиці комбіновані 
Шолом бавовняний 
Респіратор газопилозахисний 
Окуляри захисні герметичні 

12 
12 
2 
 
 
Черговий 
Чергові 
2 
12 
 
 
 
 
12 
12 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
12 
12 
4 
4 
12 
Черговий 
Чергові 

13. 
 
 
 

Працівники зайняті на гасінні 
лісових пожеж 
 
 

Костюм бавовняний з вогнетривкою 
просочкою 
Взуття на термостійкій підошві 
Рукавиці комбіновані 
Окуляри захисні 
Респіратор газозахисний 
Протигаз 

 
Черговий 
До зносу 
2 
До зносу 
До зносу 
Черговий 



 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верстатник деревообробних 
верстатів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм бавовняний 
Черевики шкіряні 
Рукавиці комбіновані  
(або рукавички в’язані п’ятипалі з ПВХ 
точками) 
Окуляри захисні 
Навушники протишумові 
На зовнішніх роботах узимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Брюки бавовняні на утеплювальній 
прокладці або комплект теплої  
натільної білизни 
Чоботи утеплені 

12 
12 
1 
 
0,5 
До зносу 
До зносу 
 
 
 
24 
 
 
24 
24 

15. 
 
 

Сторож 
 
 

Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
 

 
36 
 

16. 
 
 
 
 
 

 

Опалювач, кочегар 
 
 
 
 
 

 

 
Костюм бавовняний  
Чоботи кирзові або черевики шкіряні 
Рукавиці комбіновані 
Окуляри захисні 
Взимку додатково: 
Куртка на утеплювальній прокладці 

 
12 
12 
1 
До зносу 
 
24 

17. Прибиральник виробничих та  
службових приміщень 

Халат бавовняний,куртка 
Рукавиці комбіновані 
При митті підлог та місць загального 
користування додатково: 
рукавиці гумові 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
 

12 
3 
 
 
6 
 
24 

18. 
 
 
 
 
 
 

Комірник, оператор АЗС, 
завідувач центрального складу 
 
 
 
 
 
 

Халат бавовняний 
Фартух прогумований з нагрудником 
Рукавички гумові 
Рукавиці комбіновані 
Нарукавники гумові 
На зовнішніх роботах взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утепленій прокладці 
Брюки бавовняні на утеплювальній 
прокладці  
Черевики 
Черевики утеплені 

12 
6 
12 
3 
24 
 
 
24 
 
24 
 
12 
24 

19. 
 
 
 
 
 
 
 

Електромонтер по ремонту та 
обслуговуванню 
електрообладнання, 
Технік-енергетик 
 
 
 
 
 

Костюм бавовняний 
Черевики шкіряні 
Калоші діелектричні 
Рукавички діелектричні 
Пояс страхувальний 
На зовнішніх роботах взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Брюки бавовняні на утеплювальній 
прокладці  
Черевики утеплені 

12 
12 
Чергові 
Чергові 
Черговий 
 
 
 
24 
 
24 
24 



 
20. Заточувальник деревообробного 

інструменту 
Костюм бавовняний 
Черевики шкіряні 
Рукавиці комбіновані 
Окуляри захисні 
Навушники протишумові 
На зовнішніх роботах взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Черевики утеплені 
Брюки бавовняні на утеплювальній 
прокладці  

12 
12 
2 
До зносу 
До зносу 
 
 
24 
 
24 
24 

21. 
 

 

Токар по металу 
 

 

 
Черевики шкіряні 
Костюм бавовняний 
Окуляри захисні 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Черевики утеплені 
 

12 
12 
До зносу 
Чергова 
 
24 
24 

22. Охоронець Туфлі літні 
Черевики зимові 
Шапочка в’язана 
Костюм літній 
Костюм зимовий 

12 
24 
24 
12 
36 

23. Механік автогаражу Костюм бавовняний 
Черевики 
На зовнішніх роботах узимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
 

12 
12 
 
 

24 

24. Працівник, зайнятий 
приготуванням та використання 
дезінфікуючих розчинів 

Халат 
Шапочка 
Фартух з прогумованої тканини 
Гумові рукавички 
Гумове взуття 
Захисні окуляри типу ПО-2, ПО-3 
Респіратор типу РПГ – 67 або  
РУ – 60 М з патроном марки В чи 
“Пелюсток” 

12 
12 
24 
12 
24 

Чергові 
 
 

Черговий 
25. Слюсар з ремонту автомобілів При виконанні робіт з розбирання 

двигунів, перенесення та промивки 
деталей двигунів: 
Костюм бавовняний 
Черевики шкіряні 
Рукавиці комбіновані 
Окуляри захисні закриті 
При виконанні робіт з ТО та Р на 
оглядових канавах і естакадах додатково:  
Каска будівельника з підшоломником 
Чоботи гумові 
Рукавиці гумові 
При виконанні зовнішніх робіт узимку, а 
також у приміщеннях при температурі в 
них, нижчій за допустиму додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Штани на утеплювальній прокладці або 
комплект теплої натільної білизни 

 
 
 

12 
12 
2 

До зносу 
 
 
 

Чергова 
12 
6 
 
 
 
 

24 
 



 
Черевики утеплені 24 

 
24 

26. Працівник зайнятий 
обслуговуванням комп’ютерів та 
ксероксу 

Халат бавовняний 
Рукавички п’ятипалі плетені з ПВХ 
точками 

36 
6 

27. 
 

 Інженер з охорони праці Костюм бавовняний(камуфльований) 
Черевики шкіряні 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці  
Штани на утеплювальній прокладці 
Каска 
Черевики утеплені 
Жилет сигнальний 

12 
12 
 

24 
24 

До зносу 
24 
6 

28. Лісник  При гасінні лісових пожеж: 
Костюм бавовняний з вогнетривкою 
просочкою 
Взуття на термостійкій підошві 
Рукавиці комбіновані 
Окуляри захисні 
Респіратор газозахисний 
Протигаз 
 При роботі  пов’язаних з лісовим 
господарством(відводи, л/к ролботи, 
роботи пов’язані з охороною лісу і т.п): 
 Костюм бавовняний(камуфльований) 
Черевики шкіряні 
Чоботи утеплені 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці  
Штани на утеплювальній прокладці 
 

 
 
Черговий 
До зносу 
2 
До зносу 
До зносу 
Черговий 

 
 
 
 

24 
24 
36 
36 
 

36 

29. Начальник нижнього складу, 
(цеху переробки деревини), 
майстри з лісозаготівель 

Костюм бавовняний (камуфльований) 
Чоботи кирзові(черевики) 
Рукавиці комбіновані 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Штани на утеплювальній прокладці  
Чоботи утеплені 

12 
12 
2 
 

24 
 

24 
24 

30. Бригада таксації, працівники 
зайняті на відводах лісосік 

 При виконанні польових робіт: 
Костюм бавовняний (камуфльований) 
Чоботи кирзові(черевики) 
Плащ непромокальний 
Рукавиці комбіновані 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці 
Штани на утеплювальній прокладці  
Чоботи утеплені 

 
12 
12 
24 
 
 

24 
 

24 
24 



 
31. Охоронець,кочегар При виконанні функцій по охороні: 

Туфлі літні 
Черевики зимові 
Шапочка в’язана 
Костюм літній 
Костюм зимовий 
При виконанні функцій кочегара: 
Костюм бавовняний з вогнетривкою 
просочкою 
Чоботи кирзові або черевики шкіряні 
Рукавиці комбіновані 
Окуляри захисні 
Взимку додатково: 
Куртка на утеплювальній прокладці 

 
24 
24 
36 
24 
36 

 
24 
 

24 
2 

До зносу 
 

36 
32. Інженери всіх категорій і 

спеціальностей,Головні 
спеціалісти всіх спеціальностей, 
начальники відділів (підрозділів),  
працівники державної лісової 
охорони, техніки всіх 
спеціальностей, майстри всіх 
спеціальностей, старші майстри 
всіх спеціальностей 

Костюм бавовняний (камуфльований) 
Чоботи кирзові (черевики шкіряні) 
Рукавиці комбіновані 
Каска захисна 
Жилет сигнальний 
Взимку додатково: 
Куртка бавовняна з водовідштовху- 
вальним просоченням на утеплюваль- 
ній прокладці 
Штани бавовняні з водовідштовху- 
вальним просоченням на утеплюваль- 
ній прокладці (або комплект натільної 
білизни) 
Чоботи утеплені 
Спецодяг для працівників державної 
лісової охорони  
Костюм літній(куртка + брюки) 
Костюм зимовий (куртка + брюки) 

12 
24 
2 
До зносу 
6 
 
 
24 
 
 
 
24 
 
24 
24 
 
24 
24 

33. Лісник( ставка)  При гасінні лісових пожеж: 
Костюм бавовняний з вогнетривкою 
просочкою 
Взуття на термостійкій підошві 
Рукавиці комбіновані 
Окуляри захисні 
Респіратор газозахисний 
Протигаз 
 При роботі  пов’язаних з лісовим 
господарством(відводи, л/к ролботи, 
роботи пов’язані з охороною лісу і т.п): 
 Костюм бавовняний 
Черевики шкіряні 
Чоботи утеплені 
Куртка бавовняна на утеплювальній 
прокладці  
Штани на утеплювальній прокладці 
 

 
 
Черговий 
До зносу 
2 
До зносу 
До зносу 
Черговий 

 
 
 
 

12 
12 
24 
24 
 

24 
 
 
*Примітка: Списання  спецодягу може проводитися до закінчення строку носіння комісією 
дерлісгоспу , зі складанням акта на списання спецодягу,в якому вказується причина списання . 

 
 
 
 
 



 

Додаток 25 б 
до Договору. 

 
Перелік  

професій і посад працівників, яким видається безоплатно у власність формений одяг 
 

№ 
п/п 

Посада Вид одягу Термін 
носіння, 
років 

1. Інженери всіх категорій і 
спеціальностей,Головні 
спеціалісти всіх 
спеціальностей, начальники 
відділів (підрозділів),  
працівники державної лісової 
охорони, техніки всіх 
спеціальностей, майстри з 
лісозаготівель, майстри (всіх 
спеціальностей), старші 
майстри (всіх спеціальностей) 

Парадний костюм (китель+ брюки) 
Повсякденний костюм (куртка+ 
брюки) 
Сорочки білі (з довгим та коротким 
рукавом) 
Сорочки зелені (з довгим та коротким 
рукавом) 
Кашкет 
Костюм літній (куртка+брюки) 
Футболка 
Кепи 
Берці неутеплені 
Костюм зимовий (куртка+брюки) 
Светр 
Шапка ушанка  
Берці зимові 
Перчатки флісові 
Краватка (краватка вишита) 
Туфлі 
Куртка зимова (парадна) 

2 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 

 
Додаток 26 

до Договору 
 

 
Комплексні заходи 

з охорони праці 
 

№ 
п/п 

Найменування заходів 
Вартість заходів 

(робіт), грн. 
Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

1 2 3 4 5 
Нормативно-правове забезпечення охорони праці 

1 
 Придбання нормативних актів з охорони 
праці, спеціальної літератури, журналів 

 

   2000 1-4 кв 

Фінансування - 
директор 

Закупівля –
інженер з 

охорони праці 
Організаційні заходи 

2 

Проведення аналізу стану охорони праці 
на підприємстві, розроблення за 
результатами такого аналізу 
комплексного плану заходів із 
запобігання травмування та загибелі 
працівників 

2000 
Протягом 

року 

Фінансування - 
директор 

проведення-
комісія з 

охорони праці 



 

3 

Розроблення з урахуванням 
Загальнодержавної соціальної програми 
поліпшення стану безпеки, гігієни праці 
та виробничого середовища на 2014 - 
2018 роки галузевої програми, 
спрямованої на підвищення рівня 
безпеки виробничого середовища 

1000 
Протягом 

року 

Фінансування - 
директор 

проведення-
комісія з 

охорони праці 

4 
 Забезпечення функціонування служб 
охорони праці  2000 

Протягом 
року 

Фінансування - 
директор 

 

5 

 Забезпечення ведення щорічної 
статистичної звітності шляхом: 
збирання, узагальнення та оброблення 
даних про травмування працівників, з 
метою запобігання їх повторення з 
аналогічних причин 

2000 
Протягом 

року 

Фінансування - 
директор 

Ведення-інженер 
з охорони праці 

6 
 Організація безпечного ведення 
ремонтних робіт із підготовки до 
осінньо-зимового періоду 

3000 2-3кв 

Фінансування - 
директор 

Організація- гол. 
механік 

7 
 Проведення навчання з питань охорони 
праці посадових осіб  40000 

Протягом 
року 

Фінансування - 
директор 

Пров –відділ 
кадрів 

8 
 Проведення професійної підготовки 
робітників до виконання робіт 
підвищеної небезпеки 

14000 
Протягом 

року 

Фінансування -
директор Пров –

відділ кадрів 

9 
 Організація роботи зі створення 
(відновлення) кабінетів (куточків) з 
охорони праці 

2000 
Протягом 

року 

Фінансування – 
директор. 

орган.-інженер з 
охорони праці 

1 2 3 4 5 

10 
Організація та проведення акції з питань 
охорони праці у рамках Всесвітнього дня 

охорони праці 
1000 2 кв. 

Фінансування -
директор 

11 
 Організація та проведення науково-
практичних семінарів і конференцій з 
питань охорони праці  

2000 
Протягом 

року 

Фінансування – 
директор 

орган.-інженер з 
охорони праці 

12 

 Організація та проведення атестації 
робочих місць за умовами праці. 
Здійснення заходів по приведенню цих 
місць у відповідність з вимогами 
нормативних актів про охорону праці 

5000 
Протягом 

року 

Фінансування – 
директор 
 

орган.-інженер з 
охорони праці 

13 
 Організація безпечного ведення робіт 
під час експлуатації технологічного 
обладнання 

4000 
Протягом 

року 

Фінансування – 
директор 

Вик –гол.мех 
 

14 

 - впровадження блокуючих пристроїв, 
що забезпечують аварійне відключення 
технологічного обладнання у разі 
виникнення небезпеки для робітників та 
обслуговуючого персоналу 

2000 
Протягом 

року 

Фінансування – 
директор 

Вик –гол.мех 
 

15 

  забезпечення приведення рівнів шуму 
та вібрації на робочих місцях у 
відповідність до вимог чинних 
нормативно-правових актів 

3000 
Протягом 

року 

Фінансування – 
директор 

Вик –гол.мех 
 

16 
розроблення, виготовлення і монтаж 
нових, реконструкція наявних 5000 

Протягом 
року 

Фінансування – 
директор 



 
загальних, припливних, витяжних, 
місцевих вентиляційних систем, 
аспіраційних, пило-, газовловлюючих 
пристроїв у відповідності до вимог 
нормативно-правових актів про охорону 
праці та їх паспортизація 

 
 

 

 Вик –гол.мех 
 
 

17 

  приведення  у  відповідність  до вимог з 
охорони праці систем природного    та   
штучного   освітлення   виробничих, 
адміністративних та  інших  приміщень 

2000 
Протягом 

року 

Фінансування – 
директор 
Вик.- 
відповідальна 
особа за 
електрогосподар
ство 

18 

 Здійснення нагляду за утриманням, 
удосконалення та модернізація 
технологічного, підйомно-транспортного 
та іншого обладнання з метою 
досягнення його  вимог нормативно-
правовим актам з охорони праці 

7000 
Протягом 

року 

Фінансування – 
директор 
Вик –гол.мех 
 

19 

 Обладнання тракторів та спецтехніки 
електростартерами та пристроєм 
блокування, який унеможливлює запуск 
двигуна при включеній передачі 
 
 
 
 
 

3000 
Протягом 

року 

Фінансування – 
директор 
Вик –гол.мех 
 

1 2 3 4 5 

20 

 Проведення профілактичного огляду 
електромережі, розрахунків допустимого 
навантаження електричних мереж та 
замір опору ізоляції силової і 
освітлювальної електромережі, 
електроустановок, обладнання будівель 
пристроями блискавко захисту 
 

7000 
Протягом 

року 

Фінансування – 
директор 
Вик.- 
відповідальна 
особа за 
електрогосподар
ство 

21 
 Здійснення контролю за безпечною 
експлуатацією будівель та споруд. 6000 

Протягом 
року 

Фінансування – 
директорконтро
ль-головний 
інженер 

22 
 Технічне  переоснащення 
деревообробного та лісопромислового 
комплексу 

2000 
Протягом 

року 

Фінансування – 
директор 
переоснащ.- 
головний 
інженер 

Санітарно- гігієнічні заходи 

23 

Забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту, 
змивальними та знешкоджувальними 
засобами у відповідності до нормативів 

60000 

Протягом 
року 

Фінансування - 
директор 
Забезпечення-
Інженер з ОП 

24 

Забезпечення працівників на 
лісозаготівельних роботах будиночками 
для обігріву, а також приміщеннями для 
захисту від опадів та снігу 

4000 

Протягом 
року 

Фінансування - 
директор 
Забезпечення-
профспілка, 
Інженер з ОП 



 
,,гол.мех 

Лікувально-профілактичні заходи 

25 

 Організація та проведення попереднього 
(під час прийняття на роботу) та 
періодичних (протягом трудової 
діяльності) медичних оглядів 
працівників 

10000 

Протягом 
року 

Фінансування - 
директор 
Контроль за 
проведенням- 
Інженер з ОП 

26 

 Забезпечення надання пільг і 
компенсацій працівникам за роботу в 
шкідливих умовах праці 
 
 
 
 

6000 

Протягом 
року 

Фінансування - 
директор 
Профспілка 

Інформаційне забезпечення 

27 

 Систематичне доведення до підрозділів 
інформації про обставини і причини 
нещасних випадків із смертельними 
наслідками, що стаються в галузі, з 
метою запобігання їх повторення з 
аналогічних причин 

1000 

Протягом 
року 

Фінансування - 
директор 
Відповідальна 
осба за ЗМІ 

28 
 Сприяння висвітленню у засобах 
масової інформації питань охорони праці 2000 

Протягом 
року 

Фінансування - 
директор 
 
Відповідальна 
осба за ЗМІ 

29 
 Передплата спеціалізованих видань 
працеохоронного спрямування 2000 

Протягом 
року 

Фінансування - 
директор 

1 2 3 4 5 

30 

 Надання методичної і практичної 
допомоги  керівникам підрозділів щодо 
створення безпечних і нешкідливих умов 
праці на кожному робочому місці, 
зниження виробничого травматизму 

1000 

Протягом 
року 

Фінансування - 
директор 
 

Разом 203000 грн 
 

 
Додаток 27 

до Договору 
 

Норми безоплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 

захисту працівникам лісового господарства 
 

Видавати працівникам на роботах з важкими та шкідливими умовами праці замість 
костюма бавовняного літнього - напівкомбінезон з курткою, замість куртки бавовняної на 
утеплювальній підкладці та штанів бавовняних на утеплювальній підкладці взимку - 
напівкомбінезон утеплений з курткою утепленою; водіям автомобілів з гідроманіпуляторами 
видавати костюми (плащі) водонепроникні. 

 
 
 
 
 
 

 



 

Додаток 28 
до Договору 

Перелік  
професій і посад працівників,  яким безоплатно видається молоко або рівноцінні йому 

харчові продукти за шкідливі умови праці. 
 

1. Транспортний цех: слюсар з ремонту паливної апаратури, слюсар з ремонту 
бензопилок, електрогазозварник, коваль ручного кування, 
вулканізаторник, такелажник, кочегар, маляр художньої 
майстерні, завідувач центрального складу (при роботі АЗС); 

2. Цех переобки: заточувальник деревообробного інструменту, кочегар, 
електрогазозварник; 

 
Додаток 29 

до Договору 
Перелік 

професій і посад працівників, яким безоплатно видається мило або інші  мийні засоби у 
зв’язку з виконанням робіт, пов’язаних із забрудненням 

 

№ 
Назва виробництв, цехів, професій 

і посад 

Найменування і 
кількість миючих  
засобів (на місяць) 

 
Примітка 

1. Водії Господарське мило 200 грм. на місяць 

2. Трактористи Господарське мило 200 грм. на місяць 

3. Слюсар по ремонту Господарське мило 200 грм. на місяць 

 Електромонтер Господарське мило 200 грм на місяць 

4. Електрогазозварювальник Господарське мило 200 грм. на місяць 

5. Токар по металу Господарське мило 200 грм на місяць 

6. Кранівник і стропальники Господарське мило 100 грм на 1 місяць 

 Кухар  Господарське мило 200 грм на місяць 

 Лісоруб Господарське мило 200 грм на місяць 

 Рамник Господарське мило 200 грм на місяць 

7. 
Робітникам при роботі з 
пестицидами 

Господарське мило 200 грм на місяць 

 
Робітники на лісокультура та 
господарському двору 

Господарське мило 200 грм. на місяць 

8. Звалювальники лісу Господарське мило 100 грм на 1 місяць 

9. Верстатники Господарське мило 100 грм на 1 місяць 

10 Сторож, кочегар Господарське мило 100 грм на 1 місяць 

 Опалювач  Господарське мило 100 грм на 1 місяць 
 

Господарським милом повинні забезпечуватися всі умивальники, душові. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Додаток 30 
до Договору 

 
Список виробництв, професій та робіт з важкими та шкідливими умовами праці на яких 

забороняється застосування праці жінок. 
1. Лісоруб, зайнятий на звалюванні дерев, розкряжуванні хлистів і окуруванні довгоміру. 
2. Заготівля деревини при допомозі ручних інструментів. 
3. Навантаження дерев, хлистів і круглих лісоматеріалів (за виключенням балансів, 

рудникового стояку і дров довжиною до 2 м) на лісовозний транспорт. 
4. Чокерувальник. 
5. Штабелювальник круглих лісоматеріалів (за виключенням балансів, рудн. стояку і 

дров довжиною до 2 метрів). 
6. Робітники, які обслуговують щогли (пожежні вежі) висотою вище 10 метрів. 
7. Збір насіння з дерев висотою вище 4 метрів. 
8. Лісоруб, зайнятий обрубуванням сучків (при наявності окремого наказу Мінздраву 

України). 
9. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. 

 
Додаток 31 

до Договору 
 

Граничні норми 
підіймання та переміщення вантажів підлітками та жінками під час короткочасної та 

тривалої роботи. 
 

Календарний вік, 
років 

Гранична норма ваги вантажу, кг 
короткочасна робота тривала робота 

юнаки дівчата юнаки дівчата 
14 років 5 2,5   

15 років 12 6 8,4 4,2 

16 років 14 7 11,2 5,6 

17 років 16 8 12,6 6,3 

жінки 16 10 

 
Примітка: короткочасна робота – 1-2 підіймання та переміщення вантажу; тривала – більше ніж 
2 підіймання та переміщення протягом однієї години робочого часу. 

 
 
 

Додаток 32 
до Договору 

Положення  
про оплату навчання в вищих та середніх навчальних закладах лісогосподарського 

профілю працівників підприємства та їх дітей. 
 

1 Загальні положення 
 

1.1. Дане положення розроблене відповідно до Законів України «Про колективні 
договори і угоди», Кодексом законів про працю України, Господарського кодексу України з 
метою залучення та закріплення кадрів на підприємств. 



 

1.2. Положення визначає права та обов’язки  працівників підприємства на отримання 
права на підвищення свого професійного рівня в середніх та вищих навчальних закладах як 
денної, так і заочної форми навчання. 

1.3. Положення поширюється на всіх постійних працівників підприємства. 
1.4. Отримують право на денну форму навчання працівники та їх діти при умові, якщо 

працівник пропрацював безпосередньо в галузі лісового господарства не менше 10 років. На 
заочну форму навчання мають право лише працівники підприємства. 

1.5. Адміністрація зобов’язується реалізувати право працівника на отримання освіти за 
рахунок підприємства лише при умові потреби у відповідних спеціалістах. 

 
2.Обов’язки студента. 

2.1. Дотримуватись внутрішнього розпорядку відповідного навчального закладу. 
2.2. Успішно навчатись та своєчасно інформувати адміністрацію підприємства про 

результати успішності. 
2.3. Після закінчення навчального закладу відпрацювати на підприємстві на посадах, які 

відповідають рівню підготовки не менше 3 років, або відшкодувати підприємству кошти, які 
були направлені на плату за навчання відповідного студента.  

 
3. Обов’язки адміністрації. 

3.1. Своєчасно проводити оплату за навчання студентів, які успішно навчаються в 
учбових закладах. 

3.2. Надавати переважне право на оплату навчання працівникам з переважаючим стажем 
роботи. 

 
4. Права молодого спеціаліста. 

4.1. Після закінчення учбового закладу, працівник, який прибув на працевлаштування на 
підприємство має право на: 

4.1.1. Отримання одноразової допомоги в розмірі одного окладу (запропонованої посади) 
за рахунок фонду оплати праці. 

4.1.2. В перші два роки роботи отримувати компенсацію за оплату тимчасового житла. 
4.1.3. Отримувати першочергове право на отримання лісопродукції на будівництво та 

ремонт житла. 
5. Інші умови.  

5.1. Дозвіл на отримання оплати за навчання приймається рішенням розширеного 
засідання адміністрації та профспілкового комітету підприємства. 

 
 
 

Додаток 33 
до Договору 

 
Перелік 

осіб, відповідальних за виконання норм і положень  
колективного  договору та терміни їх виконання 

 

№ 
п/п 

Назва розділів та 
номера пунктів 

Термін 
виконання 

Відповідальний 
за виконання 

1 
Розділ І 
Загальні положення 

постійно 
Директор  
Головні спеціалісти 
Голова профспілкового комітету 

2 
Розділ ІІ 
Виробничо – економічна діяльність 
та розвиток підприємства 

постійно 
 
 

Директор  
Головні спеціалісти 
Голова профспілкового комітету 



 

3 

Розділ ІІІ 
Гарантії працівникам у разі зміни 
організації виробництва, форми 
власності, банкрутства підприємства 

постійно 
 

Директор 
Головні спеціалісти 
Голова профспілкового комітету 

4 
Розділ ІV 
Забезпечення продуктивної 
зайнятості 

постійно 
 

Головний економіст 
Інженер з підготовки кадрів 

5 
 

Розділ V 
Оплата та нормування праці 
Оплата праці 

постійно 
 

Головний економіст 
 

6 
 

Розділ VІ 
Трудові відносини, режим праці та 
відпочинку 

постійно 
Головний економіст 
Інженер з підготовки кадрів  

7 
 

Розділ VІІ 
Охорона праці та здоров’я 

постійно 

Директор 
Головні спеціалісти 
 Інженер з ОП  
 

8 
Розділ VІІІ 
Соціальний захист та задоволення 
духовних потреб 

постійно 
Директор 
Головні спеціалісти  
Голова профспілкового комітету 

9 
Розділ ІХ 
Гарантії діяльності профспілкового 
комітету 

постійно 
Директор 
Голова профспілкового комітету 

10 
Розділ Х 
Контроль за виконанням  договору 

постійно 
Директор 
Голова профспілкового комітету 

 
 

Додаток 34 
до Договору 

Склад 
спільної комісії з контролю за виконанням договору 

 
№ п/п П.І.Б Посада (професія) 

1 Римар Ю.В. Директор 
2 Малишенко А.А. Інженер по охороні праці 
3 Мірошник О.О. Головний економіст 
4 Безноско О.І. Старший єгер Хухрянського лісництва 
5 Слухай А. Водій 
6 Кузнєцова Е.П. Інженер з підготовки кадрів 
7 Рябко Н.К. Голова профспілкового комітету 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                 ДЕРЖАВНЕ  АГЕНТСТВО                                                                              

         ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ  УКРАЇНИ 

       СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 

         ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО  

                     ГОСПОДАРСТВА 

          ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«ОХТИРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

  а/с 3, м. Охтирка, Сумська обл., 42704 

Тел.  2-24-77; 3-11-96, факс 3-13-88 

E-mail: a_forest@ukr.net 

Код ЄДРПОУ 00992898 

________№____ 

На № __________ від __________       

 

 

Просимо Вас здійснити реєстрацію Колективного договору між адміністрацією та 

трудовим колективом ДП «Охтирське лісове господарство» на 2021 рік. 

 

 

 

Директор     Ю.В.Римар 

 

 

 

Рябко Н.К. 

0503274018 

 

Начальнику управління соціального захисту 

населення Охтирської районної 

державної адміністрації 

Павлюку В.М. 


