
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Зборами трудового колективу 
Протокол №  7  від РР &А. 2022р.

Зміни до Колективного договору між адміністрацією та 
профспілковим комітетом ДП «Шепетівський лісгосп» на 2021- 
2023 р.р.

1. Ввести в колективний договір розділ УІ «Збереження та 
розвиток соціальної сфери підприємства, соціальні пільги та 
гарантії» в новій редакції з 01.01.2022 року.

2. Ввести в колективний договір додаток № 2 «Відпустки» в 
новій редакції з 01.01.2022 року.

3. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 4 «Місячні і годинні тарифні ставки 
робітників на лісогосподарських, лісопромислових, 
сільськогосподарських, мисливських та ремонтно- 
будівельних роботах», вводиться в дію з 01.01.2022 р.

4. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 4 «Місячні і годинні тарифні ставки 
робітників автомобільного транспорту», вводиться в дію з 
01.01.2022 р.

5. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 4 «Місячні і годинні тарифні ставки 
водіїв автомашин і тракторів», вводиться в дію з 01.01.2022 р.

6. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 5 «Коефіцієнти співвідношень посадових 
окладів керівників, професіоналів і фахівців до місячної 
тарифної ставки робітника І розряду на кінно-ручних 
лісогосподарських роботах (схема посадових окладів», 
вводиться в дію з 01.01.2022 р.

7. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 6 «Місячні посадові оклади окремих 
професій робітників з погодинною оплатою праці ДП 
«Шепетівський лісгосп» на 2022рік», вводиться в дію з
01.01.2022 р.

8. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 7 «Перелік гарантованих розмірів доплат



і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів 
працівників ДП «Шепетівський лісгосп» на 2022 рік та 
продовження додатку № 7 «Список професій ДП 
«Шепетівський лісгосп» та розміри доплат до тарифних 
ставок за роботу в шкідливих умовах», вводиться в дію з
01.01.2022 року.

9. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 16 «Положення про виплату 
одноразової винагороди за результатами роботи за рік 
підприємства», вводиться в дію з 01.01.2022 р.

10. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 21 «Перелік професій та посад 
працівників, яким видається безоплатно (згідно норм) 
спецодяг спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту», 
вводиться в дію з 01.02.2022 року.

11. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 24 «Кошторис витрат на соціально- 
трудові пільги та культурно-оздоровчі заходи на 2022рік».

12. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 25 «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки гігієни праці та 
виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аваріям на 2022 рік»

13. Ввести в колективний договір підприємства в новій 
редакції Додаток № 26 «Програма соціального розвитку ДП 
«Шепетівський лісгосп на 2022рік».

14. Ввести в колективний договір підприємства Додаток 
№ 28 «Особливості оплати праці лісників», вводиться в дію 
з 18.03.2021 року.

Зміни і доповнення підписали:

Від стор 
Дире

а д м ін іс т р а ц і ї :

'"УД е р ж а в и *  \ \  <1 Ф  
п ід п р и в и с т в о  \  с 
.Ш еп«тІ«©*»«в \  £ - 5  (Ті| 

гг іо о а еапрстяо

МУ*
^00014 З

ІВ С Ь К И И

САСЮ
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РОЗДІЛ VI

Збереження та розвиток соціальної сфери підприємства, соціальні пільги та 
гарантії 

Сторони домовились:
Спільно формувати, розподіляти кошти на соціально-трудові пільги і культурно- 

оздоровчі заходи та використовувати їх, виходячи з пріоритетів і реальних фінансових 
можливостей підприємства відповідно до затвердженого кошторису (додаток 24) та за 
рахунок коштів первинної профспілкової організації, крім пунктів 1,2, 15, 16,17 які 
відносити до валових витрат підприємства, зокрема на:

1 .Виплату одноразової допомоги у зв”язку з виходом працівника на пенсію, у  тому 
числі на пільгових умовах:

а)при стажі роботи в лісгоспі від 10 до 20 років - в розмірі 1 місячного 
посадового окладу (тарифної ставки);

б) при стажі роботи від 20 до 30 років - в розмірі 2-х місячних посадових окладів 
(тарифної ставки);

в) при стажі роботи більше 30 років - в розмірі 3-х місячних посадових окладів 
(тарифних ставок);

2.Виплату одноразової грошової винагороди за сумлінну, добросовісну працю на 
підприємстві:

а) за 20 років безперервної роботи - в розмірі 1 посадового окладу
б) за 30 років безперервної роботи - в розмірі 1,5 посадових окладів
в) за 40 років безперервної роботи - в розмірі 2 посадових окладів

3. Здійснення одноразової виплати у вигляді допомоги для пенсіонерів, які 
пропрацювали в лісгоспі не менше 10 років і пішли на пенсію з підприємства з приводу 
свят Дня Перемоги, Дня працівника лісу і ювілейних дат, а з приводу свят 8-го Березня 
та Міжнародного дня інвалідів для працівників підприємства та вищевказаних 
пенсіонерів, при наявності коштів.

4. Забезпечити першочергово всіх штатних постійних працівників та пенсіонерів 
лісгоспу паливними дровами або відходами від переробки деревини, а також 
лісоматеріалами при будівництві чи ремонті будинків. Проводити здешевлення опалення 
пенсіонерам, які пропрацювали в лісгоспі не менше 10 років і вийшли на пенсію з 
підприємства, в розмірі до 2000 грн. на рік, при наявності коштів.

5. Надавати працівникам лісгосп, їх дітям до 18 років , пенсіонерам лісгоспу, 
відповідно до поданих ними заяв, одноразову допомогу на оздоровлення, лікування та з 
приводу інших поважних причин та благодійну допомогу працівникам лісового 
господарства відповідно до листів Хмельницької обласної організації профспілки 
працівників лісового господарства при наявності коштів.

6. Проводити працівникам лісгоспу здешевлення вартості навчання в 
лісогосподарських Вузах всіх рівнів акредитації в сумі 3000 грн. на рік.

7. В  разі призову, або вступу на військову службу, направлення на альтернативну 
(невійськову службу),виплачувати вихідну допомогу у розмірі 2-х мінімальних заробітних 
плат.

8. Відповідно до Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та 
позашкільних навчально-виховних закладів, що зареєстровано в Мінюсті України 
29.05.1996 року за №  257/1282, встановити матеріальне стимулювання учнівським 
лісництвам за участь в лісівничих конкурсах в розмірі 5000 грн. , а за призові місця в 
вищевказаних конкурсах 10000 грн.

9. Надати працівникам підприємства право безкоштовного використання водоймищ 
на території лісгоспу, з метою створення секції спортивної риболовлі, проведення 
іотнКнрния кплгоймищ. впорядкування прибережних смуг, тощо.



10. Проводити оплату путівок на лікування та відпочинок в санаторіях, 
профілакторіях, будинках відпочинку, туристичних комплексах, базах та оздоровчих 
закладах для працівників , з розрахунку: 60 %  - профком підприємства, 40 %  - працівники, 
при наявності коштів, а на оздоровлення дітей шкільного віку працівників підприємства з 
розрахунку 80% - профком підприємства, 20 %  - працівники, при наявності коштів.

11. При народженні дитини у працівника лісгоспу надавати допомогу в розмірі 
5000 грн. на одну дитину.

12. У  разі смерті працівника, пенсіонера лісгоспу надавати допомогу на поховання 
в розмірі 6500 грн;

13.Для підтримки спорту на підприємстві (футболу,волейболу, хокею) для 
учасників спортивних команд виділяти кошти на харчування в розмірі 500 грн. на добу.

14. Проводити оплату новорічних подарунків для дітей постійних і сезонних 
працівників підприємства дошкільного і шкільного віку та працівникам підприємства.

15. Працівників державної лісової охорони безкоштовно забезпечувати форменим 
одягом.

16. Забезпечувати компенсаційну виплату проїзду на роботу та з роботи, а також 
проїзних в межах лісгоспу працівникам апарату та його структурних підрозділів, які не 
користуються службовим автотранспортом в розмірах тарифів для залізничного і 
автобусного сполучення .

17. У  дні медичного обстеження та донації крові та/або компонентів крові особа, яка 
виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняється від 
роботи на підприємстві, із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів 
підприємства. За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічної відпустки.



Додаток № 2 "Відпустки" 
в календарних днях_________________________

№№
п/п

Назва посад та професій Для працівників прийнятих 
після 1.01.97 року

Для працівників, за якими зберегли
ся раніше встановлені відпустки

щорічна щорічні додаткові щорічна щоріч.додат.
основна по
законодавст
ву

за роботу з 
шкідливими 
і важ.умова 

ми праці

за ненормо 
ваний робо 
чий день

за роботу 
в особли
вих умовах 

праці

основна по
законодавст
ву

(за ненорм. 
робоч.день)

За 3-х річ
ну безперер 
вну працю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Апарат

1. Директор 28 7
2. Головний лісничий 28 7
3. Головний інженер 28 7
4. Головний економіст 28 7
5. Головний бухгалтер 28 7
6. Головний механік 28 7
7. Провідні інженери всіх 

спеціальностей 28 7
8. Провідний бухгалтер 28 7

9.

Інженери та менеджери всіх 
спеціальностей, економісти 
(І та II категорій та без 28 7

10. Заступник голови, бухгалтера 28 7
11. Бухгалтер І категорії 28 7
12. Провідний юрисконсульт 28 7

13.
Адміністратор бази даних 
електронного обліку деревині 28 „ 7

14. Уповноваж, з аникорупц.діяльн. 24 7
15. Мисливствознавець 28 7
16. Завідувач канцелярією 24 7
17. Прибиральниця 24 4
18. Обліковець 24

2. Гараж
1. Начальник гаража 28 7
2. Інженер-енергетик 2-ї категор 28 7
3. Комірник центрального склад 24 4
4. Водії автотранспортних 

засобів(перевезення деревини) 28 7
5. Водії автотранспортних

засобів (пожежний автомобіл 28 7
Водії автотранспортних

6. засобів легкового автомобіля 24 4

7.
Тракторист (лісозаготівельні 
роботи) 28 2
Машиніст екскаватора

8. одноковшового 28 4
9. Роздавальник нафтопродукті! 28
10. Машиніст бульдозера 28 2

11.

Електрогазозварник, 
зайнятий різанням та ручн. 

зварюв. 28 7

12.
Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування 28

13 Столяр 28 2
14 Токар 28 2
15 Оператори котельні (кочегарі/ 24



1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Лісокомплекс
1. Начальник лісокомплексу 28 7
2. Бухгалтер 28 7
2. Майстри 28 7
3. Навальник-штабелювальник 28 2
4. Машиністи крана (кранівник) 28 2 28 2 28

5.

Слюсар-ремонтник 
(вантажопідіймальні крани і 
устаткування) 28 2

6.
Слюсар-ремонтник 
(обладнання лісокомплексу) 28 2

7. Верстатники д/о верстатів 28 4

8.

Робітники, зайняті обдиранням, 
точінням, різанням та 

шліфування металевих виробів 
та інструменту абразивними 
кругами сухим способом ( 

Заточувальник 
деревообробного інструменту) 28 6

9.
Укладальники пиломатеріалі 
деталей та виробів з деревин

3,
28 4

10. Водій автонавантажувача 28
11. Сторож 24
12. Опалювач 24
13. Оператори котельні (кочегарі1 24

4. Лісництва лісгоспу
1. Лісничі і їх помічники 28 7 28 14 28
2. Майстри лісу 28 7
3. Лісники 24 7
4. Єгері 24 7
5. Мисливствознавець 28 7
6. Лісоруби 28 4

7. Вальник лісу 28 4

8.

Робітники зайняті на лісогос
подарських, лісокультурних, 
лісозахисних, лісоохоронних 
роботах(коняр, спос- 
терігач-пожежний) 28

9.
Тракторист (лісозаготівельні 
роботи) 28 2

10. Продавець-касир 24 4
11. Прибиральниця 24
12. Опалювач 24
13. Обліковець 24
14. Сторож 24

5. Медпункт
1. Завідувач медпунктом 28



чні і годинні тарифні ставки робітників на лісогоспо
дарських, лісопромислових,сільськогосподарських, 

мисливських та ремонтно-будівельних роботах

Вводиться в дію з 01 січня 2022 року 
Мінімальна тарифна ставка______  6500________________________________________

№
пп

Види виробництв та 
робіт

Розряди Машиністи

І II III IV V VI
трелюваль 
них машин 
VI розряду

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Міжрозрядні 
тарифні коефіцієнти 1,00 1,08 1,20 1,35 1,54 1,80 2,00

1 Лісосічні роботи на рубках голо 
вного користування та рубках, 
пов'язаних з веденням лісового 
господарства; підсочка лісу; 
заготівля деревної зелені, осмо
лу; вивезення деревини, живи
ці, осмолу тракторами; ремонт 
та техобслуговування машин і 
обладнання безпосередньо на 
лісосіках та верхніх складах 

- місячна 9061 9786 10873 12232 13954 16310 18122
- годинна 54,723 59,101 65,667 73,876 84,273 98,501 109,446

2 Нижньоскпадські лісозаготівель 
ні роботи: розвантажування, обру 
бування /обрізування/сучків, роз- 
кряжування хлистів, корування, 
сортування, штабелювання дере
вини; навантаження її на автомо- 
льний транспорт, розколювання 
дров; виробництво технологічної 
тріски

- місячна 7800 8424 9360 10530 12012

V*-

14040
- годинна 47,107 50,876 56,529 63,595 72,545 84,793

3 Інші лісозаготівельні роботи 
- місячна 6825 7371 8190 9214 10511 12285
- годинна 41,219 44,516 49,462 55,645 63,477 74,194

4 Лісогосподарські роботи (крім 
рубок, пов'язаних з веденням л/г) 
а) для трактористів-машиністів 

- місячна 8678 9372 10413 11715 13363 15620
- годинна 52,407 56,599 62,888 70,749 80,706 94,332

б) ручні та кінно-ручні роботи 
- місячна 6500 7020 7800 8775 10010 11700
- годинна 39,256 42,396 47,107 52,996 60,454 70,661

5 Деревообробна промисловість 
- місячна 6825 7371 8190 9214 10511 12285
- годинна 41,219 44,516 49,462 55,645 63,477 74,194

6 Робітники, зайняті на ремонті ус



№
пп

Види виробництв та 
робіт

Розряди Машиністи

1 II III IV V VI
трелюваль 
них машин 
VI розряду

1 2 3 4 5 6 7 8 9
таткування (рухомого складу, 
автомобілів), верстатних роботах 
і на роботах в спеціалізованих 
дільницях (енергетичних, пароси
лового господарства, ковальських 
та інших), трактористи на транс
портних роботах ( з нормальни
ми умовами праці)

- місячна 7085 7652 8502 9565 10911 12753
- годинна 42,789 46,212 51,347 57,765 65,895 77,020

1 Сільськогосподарські роботи та 
роботи по побічному користуван
ню лісом:
а) для трактористів-машиністів 

- місячна 8678 9372 10413 11715 13363 15620
- годинна 52,407 56,599 62,888 70,749 80,706 94,332

б) ручні та кінно-ручні роботи 
- місячна 6500 7020 7800 8775 10010 11700
- годинна 39,256 42,396 47,107 52,996 60,454 70,661

Будівництво і ремонтно-будівель- 
ні роботи

- місячна 7800 8424 9360 10530 12012 14040
- годинна 47,107 50,876 56,529 63,595 72,545 84,793

Примітка: Погодинні тарифні ставки визначаються діленням місячних тарифних 
ставок на 165,58 (при 40-годрнному робочому тижні)

Головний економіст  < А  / С.П. Закацюра



Продовження додатку № 4

Місячні і годинні тарифні ставки робітників 
автомобільного транспорту

Вводиться в дію з 01 січня 2022 року
6500

Вантажопідйомність автомо - 
5ілів (в тонах)

1-ша група 
Бортові автомобілі 
та автомобілі-фурго- 
ни загального приз
начення

2-га група
Спеціальні та спецавтомобілі, самоскиди, 
цистерни, рефрежиратори,пожежні, тех
допомога, автокрани, автонавантажувачі, 
інші сідельні тягачі з причепами, бортові 
автомобілі, переобладнанні для переве - 
зення людей

місячні годинні
загальні на перевезені лісу

місячні годинні місячні годинні

до 1.5 
від 1,5 до 3 
від 3 до 5 
від 5 до 7 
від 7 до 10 
від 10 до 20 
від 20 до 40

1. Водії ва

9100
9360
9750

10335
10790
11310
12155

нтажних

54,958 
56,529 
58,884 
62,417 
65,165 
68,305 

‘ 73,409

автомобй

9360
9750

10335
10790
11310
12155
13520

1 ів

56,529
58,884
62,417
65,165
68,305
73,409
81,652

10483
10920
11575
12085
12667
13614
15142

63,312
65,950
69,907
72,985
76,502
82,218
91,451

2. Водії легкових автомобілів

Клас автомобіля Об"єм двигуна 
( в літрах)

Тарифні ставки
місячні годинні

Особливо малий
Середній
Великий

1,8
від 1,8 до 3,5 
більше 3,5

9100
9360
9750

54,958
56,529
58,884

3. Водії автобусів /в т. ч. спеціальних/

Клас автобуса Габаритна довжина авто
буса ( в метрах)

Тарифні ставки
місячні годинні

Особливо малий 
Малий

Середній
Великий

до 5
а) від 5 до 6,5
б) від 6,5 до 7,5 

від 7,5 до 9,5
а) від9, 5 до 11
б) від 11 до 12

9490
9880

11050
12155
13520
14235

57,314
59,669
66,735
73,409
81,652
85,971

Примітка: Погодинні тарифні ставки визначаються діленням місячних тарифних 
ставок на 165,58 (при 40-годинному робочому тижні)

С.П. Закацюра



Тарифні ставки 
водіїв автомашин і тракторів Д П  " Шепетівський лісгосп"

Продовження дод.4

Вводиться в дію з 01 січня 2022 року
№№ Види транспортних засобів і їх призначення, ван - Тарифні ставки
пп тажопідйомність місячна годинна

1 2 3 4
1 Автомобілі лісовозні 1площадки/  ЗІЛ -131, УРАЛ - 4320, 5 т 11575 69,907

2 Автомобілі бортові і загального призначення 
ГАЗ - 3302, 1,5 тонни 9360 56,529

3 Автомобілі спеціалізовані і спеціальні: 
самоскиди, цистерни, пожежні автомашини, 
техдопомоги, автокрани, автонавантажувачі та 
інші, сідельні тягачі з причепами, бортові автомо
білі, переобладнані для перевезення людей:

ГАЗ - 66 АЦ  - ЗО, 2,5 т (пожежна) 9750 58,884
ЗІЛ - 131 АЦ -40 , 5 т (пожежна) 10335 62,417
КАМАЗ - 5511, 10 тонн 12155 73,409
NIЗАN ЬІР 300, 1 тонна 9360 56,529
М ІТЗІІВІЗНІ 1.200, 1 тонна 9360 56,529
КЕМ АІІТ  МАЗТЕИ, 1,5 тонни 9360 56,529
автонавантажувач 4014М, 3,5 т 10335 62,417

■ ЗІЛ - 131- ГАРД 10790 65,165

4 Трактори: МТЗ 82, Маззеу Регдизоп МР6713 11715 70,749

5 Трактори спеціалізовані:
ДЗ - 42Г, ЗО - 3322, Ж В  ^5760^V 13363 80,706

Примітка: Погодинні тарифні ставки визначаються діленням місячних тариф
них ставок на 165,58 (при 40-годинному робочому тижні)

Надбавки і доплати за класність і за роботу в нічний час; інші доплати, передбачені 
окремими наказами нараховуються окремо.

Час, затрачений водіями автомобілів і тракторів, на плановий /нормативний/ ремонт, 
оплачується згідно з тарифними ставками, а час, затрачений понад установлений норма
тивний строк, оплачується в розмірі 2/3 відповідної тарифної ставки.

А І/ І !
Головний економіст 7 / ІІ С.П. Закацюра



Додаток №5

Коефіцієнти співвідношень посадових окладів керівників, 
професіоналів і фахівців до місячної тарифної ставки робітника І розряду 
на кінно-ручних лісогосподарських роботах ( схема посадових окладів )

Найменування посад
Коефіцієнти, установлені 

колдоговором

Мінімальні Максимальні
Головні: лісничий, інженер 3,85 4,110
Головні: бухгалтер, економіст 3,44 3,847
Головний механік 3,02 3,135
Провідний юрисконсульт 2,58 2,966

Заступник головного бухгалтера 3,10 3,318
Начальник відділу лісового господарства 3,02 3,473
Інженери, економісти, бухгалтери, мисливствознавці:

• Провідні
• 1 -ї категорії 2,58 2,888
• 2-ї категорії, ст. диспетчер 2,35 2,70
• інженери всіх спеціальностей 2,12 2,438

1,71 1,97• диспетчер
1,71 1,967

Менеджер з персоналу, менеджер із збуту 2,58 2,888

Уповноважений з антикорупційної діяльності 2,35 2,70

Адміністратор бази даних електронного обліку деревини 2,35 2,70

Начальники: лісокомплексу, гаража 2,55 2,892

Лісничі 2,З і 2,847
Помічники лісничих 2,26 2,442
Майстри інших дільниць 1,88 2,199
Старший майстер лісу 1,84 2,057
Старший майстер інших дільниць 1,98 2,277
Майстри лісу 1,71 1,903
Завідуюча канцелярією 1,51 1,733
Лісники 1,56 1,790
Старший єгер 1,69 1,937
Єгеря 1,38 1,585

Вводяться в дію з 01.01.2022 року.



пого.
юва профкоми Дирекі

Місячні поса 
'ків з погодинною опл 

на 2022 рік
Вводи

Додоток №  6

ький лісгосп”  
имир Сасюк
'У

петівський лісгосп ’ 

.2022 р.
Найменування професії

класифікатором
професій

Місячний 
оклад, грн

Прибиральниця службового приміщення контори лісгоспу 9132 6500,0

Комірник центрального складу лісгоспу 9411 11275,0

Роздавальник нафтопродуктів 8163.2 7790,0

Сторож 9152 39,256 за 1 
год.

Завідувач медичного пункту ( 0,5 окладу ) 1229.7 7095,0

Завідувач господарства 1239 11115,0

Завідувач архіву 1229.7 9705,0

Обліковець 4190 7775,0

Лісництва
Опалювач 9141 6500,0

1
Спостерігач — пожежний 5161 8960,0

Продавець - касир 5220 9325,0

Сторож 9152 6500,0

Прибиральниця 9132 6500,0

Обліковець 4190 - 7775,0

Коняр 6121 7475,0

Ін ш і виробничі підрозділи

Водій автомобіля бортового ГАЗ-3302 8322.2 9360,0

Водій автотранспортного засобу (легковий автомобіль) з 
ненормованим робочим днем

8322.2 9360,0

Слюсар - ремонтник ( обладнання лісокомплексу ) 7233.1 11690,0

Електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням 7212.1 13335,0

Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання 7242.2 10845,0

Слюсар - ремонтник ( вантажопідіймальні крани і устаткування ) 7233.1 13335,0

Слюсар-ремонтник 7233.1 12750,0

Сторож 9152 6500,0

Опалювач
........

9141 6500,0



Додаток №7
Перелік

гарантованих розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових 
окладів працівників Д П  « Шепетівський лісгосп» на 2022 рік._____________

№
пп

Найменування доплат, надбавок Розмір доплат, надбавок

Доплати
1 За суміщення професій посад (крім керівників 

підприємств, їх заступників, головних 
спеціалістів, керівників структурних підрозділів, 
відділів, цехів та їх заступників)

Доплати одному працівникові (зайнятому як е 
лісопромисловій, так і в лісогосподарській діяльності ' 
максимальними розмірами не обмежуються і визначаютьс> 
наявністю одержаної економії за тарифними ставками 
окладами суміщуваних працівників з урахуванням обсягії 
додатково виконуваних робіт. Передумовою для суміщенш 
професій (посад) є наявність у штатному розписі професі 
(посади), яку суміщують, але вона залишається вакантною.

2 За розширення зони обслуговування або 
збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівнику не обмежуються і 
визначаються наявністю одержаної економії за тарифними 
ставками і окладами, які могли б виплачуватись при 
нормальній чисельності працівників, з урахуванням обсягів 
додатково виконуваних робіт

3 За виконання обов'язків тимчасово відсутнього 
працівника

До 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника з 
урахуванням обсягів додатково виконуваних робіт.

4 За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і 
особливо шкідливих умовах, передбаченого відповідно до 
Галузевого переліку робіт, на яких можуть встановлюватись 
доплати робітникам за умови праці в лісогосподарських 
підприємствах, затвердженого Держкомлісгоспом СРСР 
16.01.87 р. за погодженнямз ЦК профспілки 15.01.87р.

За роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8, 12%, а 
за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах 
праці - 16, 20, 24% тарифної ставки (посадового окладу) 
(Список професій працівників додається - Додаток 6а)

5 За роботу у вечірній час з 18 до 22 години на 
лісокомплексі, працівникам на сушінні шишок на 
шишкосушарці ( при багатозмінному режимі 
роботи)
За роботу в нічний час (з 22 до 6 год) '

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

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

6 За керівництво бригадою по розпилюванню 
деревини лісокомплексу (бригадиру, не 
звільненому від основної роботи)

по сортуванню і відвантаженню деревини

Бригадирам за керівництво бригадою в залежності від 
чисельності робітників в бригаді у відсотках до розміру 
посадового окладу, тарифної ставки того розряду, який 
присвоєно бригадиру:

До 10 чоловік- до 15%;
11 - 25 чол. - до 25%; 

понад 25 чол. - до 40%.
Ланковим у складі бригад при чисельності ланки більше 5 
чоловік встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків 
відповідної доплати бригадиру.

7 На період освоєння нових норм трудових затрат Підвищення відрядних розцінок на 20%, підвищення 
тарифних ставок для погодинників - на 10%

8 За ненормований робочий день водіям легкових 
автомобілів

до 25% місячної тарифної ставки

Надбавки
1 За класність:

а) водіям легкових і вантажних автомобілів, 
автобусів

трактористам-машиністам

Водіям 2-го класу - 10%,
1-го класу - 25% встановленої тарифної ставки за 

відпрацьований час водієм 
Трактористам - машиністам:
2-го класу - 10%
1-го класу -20% заробітної плати за виконані роботи на 
тракторі

2 За високу професійну майстерність Диференційовані надбавки до тарифних ставок: 
для робітників 3-го розряду - 12%; 
для робітників 4-го розряду - 16%; 
для робітників 5-го розряду - 20%; 
для робітників 6-го розряду - 24%.

3 За високі досягнення в праці До 50% посадового окладу. При погіршенні показників 
побпти надбавки зменшуються або відміняються повністю.



4 За виконання особливо важливої роботи на термін 
її виконання

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

5 За складність, напруженість у роботі До 50% посадового окладу.

6 За виконання функцій правоохоронних органів До 50% посадового окладу. ГІри погіршенні показників 
роботи надбавки зменшуються або відміняються повністю.

4 За присвоєні звання:
А) лісничий 1-го класу

помічник лісничого 1-го класу 
лісничий 2-го класу 
помічник лісничого 2-го класу

15% посадового окладу 
10% посадового окладу 
10% посадового окладу 
5% посадового окладу

Б) “Заслужений лісівник України” 
“Заслужений працівник сільського 

господарства” та інших професій

20% посадового окладу

В) За відзнаку Держкомлісгоспу та 
Держлісагентства України „  Почесний лісівник 
України”

10 відсотків посадового окладу, окладу, тарифної ставки

Одноразові грошові винагороди ( виплачуються під час нагородження)
1 Працівникам, які нагороджені: 

а) Державними нагородами України, Почесною 
грамотою та Грамотою Верховної Ради України, 
Почесною грамотою Кабінету Мінісрів України

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

б) Подяка Прем’єр-міністра України одна тарифна ставка( оклади, посадових оклади)

Працівникам, нагородженим нагрудними знаками: 
в) “ Відмінник лісового господарства 8+3

Дві тарифні ставки ( оклади, посадові оклади)

України ” ;»3аслужений працівник Профспілок», 
«Профспілкова звитяга», «Профспілкова 
відзнака», «За розвиток соціального партнерства»

г) За бездоганну службу в державній лісовій 
охороні України

Два посадових оклади

г)Почесна грамота Державного агентства лісових 
ресурсів України та Почесна грамота та Грамота 
Федерації профспілок України, ЦК Профспілки 
працівників лісового господарства України

Одна тарифна ставка (оклад, посадовий оклад)

д) Подяка Голови Державного агентства лісових 
ресурсів України, Подяка Голови Федерації 
Профспілок України, Подяка Голови ЦК 
Профспілки працівників лісового господарства 
України

0,5 тарифної ставки ( окладу, посадового окладу)

е) Почесна грамота, Грамота, Подяка обласної 
державної адміністрації, обласного управління 
лісового і мисливського господарства, обласної 
організації Профспілки працівників лісового 
господарства, Федерації профспілок 
області,обласного комітету профспілки 
працівників лісового господарства, Подяка 
Голови обласної державної адміністрації

0,3 тарифної ставки ( окладу, посадового окладу)

ж) Грамотами та подяками Шепетівської міської 
та районної Ради та адміністрації
з) Грамотами, подяками лісгоспу та занесення на 
дошку пошани лісгоспу
и) Грамотами , подяками Товариства лісівників

1000 гривень 

1000 гривень 

1000 гривень

В а п д яту ,гя  к д ію  ■? П І П І 7П77 ппкл>



Список професій Д ії « Шепетівський лісгосп» та розміри доплат до тарифних ставок
за роботу в шкідливих умовах

Згідно ст.6 Закону України « Про охорону праці», Глузевого переліку виробництв, 
робіт, професій та посад, на яких можуть встановлюватися доплати працівникам за умови 
праці на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України та за 
результатами атестації робочих місць, працівникам, які зайняті на роботах з шкідливими 
та важкими умовами праці не менше 80% робочого часу, встановити щомісячну доплату 
до тарифних ставок ( посадових окладів) за роботу в шкідливих умовах робітникам 
наступних професій:

навальник-штабелювальник деревини-4% 
машиніст-крана ( кранівник)-4% 
слюсар ремонтуник- 4%
електрозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням -12 %  
робітники, зайняті обдиранням, точінням, різанням та шліфуванням металевих 
виробів та інструменту абразивними кругами сухим способом (Заточувальник 
деревообробного інструменту)- 8%
укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів із деревини-4%
водій автотранспортних засобів ( перевезення деревини)-4%
водій автотранспортних засобів- 4%
машиніст ескавагора одноковшового- 4%
токар-4%
столяр -4%
тракторист ( лісозаготівельні роботи )-4% 
лісоруб -4% 
вальник лісу-4%
машиніст бульдозера ДЗ 42 - 4%  
верстатник деревообробних верстатів - 4%

продовження додатку №7

Вводяться в дію з @4- О! ЛО*Ц,



Додаток 16

ПОЛОЖЕННЯ

про винагороду за підсумками роботи за рік працівникам
підприємства

1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду за підсумками роботи за рік {далі — 
Положення) визначає порядок і умови виплати працівникам підприємства 
винагороди за підсумками роботи за рік {далі — винагорода), джерела 
фінансування витрат на зазначені цілі і терміни виплати винагороди.

1.2. Винагорода виплачується штатним працівникам підприємства за 
виконання виробничих завдань і посадових обов’язків, підвищення ефективності і 
якості роботи.

1.3. Рішення про виплату винагороди приймає директор підприємства за умови 
виконання підприємством основних показників фінансово-господарської 
діяльності за звітний рік.

Винагорода виплачується з фонду оплати праці і відноситься до витрат
підприємства, пов’язаних з виробничою діяльністю.
У разі невиконання зазначених показників рішення про виплату винагороди 

не приймається.
і .4. Винагорода виплачується з фонду оплати праці, який встановлює
1.5. Положення може бути доповнено або змінено за погодженням із 

профспілковим комітетом підприємства.

2. Умови виплати винагороди

2.1. Винагорода виплачується в повному обсязі працівникам, які 
пропрацювали на підприємстві не менш як один рік, у тому числі працівникам, які 
були звільнені до моменту виплати винагороди, а також висококваліфікованим 
спеціалістам, що були прийняті на роботу протягом року в порядку переведення з 
інших підприємств.

2.2. Винагорода також виплачується працівникам підприємства, які не 
пропрацювали повний календарний рік з поважних причин:

— у разі звільнення з роботи у зв’язку із скороченням чисельності або штату 
працівників, призовом на військову службу або направленням на альтернативну 
(невійськову) службу, виходом на пенсію (за віком, по інвалідності), народженням 
дитини, вступом до вищого навчального закладу за направленням підприємства, 
переходом на виборну посаду;

— у разі повернення на роботу на підприємство у зв’язку із закінченням 
військової служби, поверненням з альтернативної (невійськової) служби, 
закінчення вищого навчального закладу, якщо навчання здійснювалося за рахунок 
підприємства.



2.3. Винагорода працівникам, зазначеним у п. 2.2 Положення, 
виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

2.4. Працівникам, які були звільнені за власним бажанням, за 
порушення трудової дисципліни (ст. З, 4, 7 ст. 40 КЗпП України) до кінця 
календарного року, за який виплачується винагорода, а також тим, які 
мають дисциплінарні стягнення, винагорода не виплачується.

3. Розмір і порядок виплати винагороди

3.1. Розмір винагороди встановлюється залежно від стажу роботи на 
підприємстві, виконання і перевиконання працівниками виробничих 
завдань, норм праці, якості виконаних робіт, раціонального використання 
матеріалів тощо.

3.2. Винагорода, залежно від стажу роботи на підприємстві, 
виплачується в таких розмірах:

- від 1 до 5 років (включно) — к-т 0,8% середньої заробітної плати;
- від 6 до 10 років (включно) — к-т 1% середньої заробітної плати;
- понад 10 років — к-т 1,5% середньої заробітної плати.
3.3. Середня заробітна плата для виплати винагороди обчислюється:
- для працівників, які пропрацювали на підприємстві повний 

календарний рік, — виходячи з виплат за 12 місяців роботи;
- для працівників, які пропрацювали на підприємстві менше року, — 

виходячи з виплат за фактичний час роботи, починаючи з першого числа 
місяця після оформлення на роботу до кінця року.

3.4. До середньої заробітної плати не включаються такі виплати:
- премії, одноразові виплати та доплати;
- за додаткову відпустку у зв’язку з навчанням;
- винагорода за підсумками роботи за попередній рік;
- за час виконання державних обов’язків, військових зборів;
- за підготовку кадрів і здійснення керівництва виробничою практикою;
- одноразова матеріальна допомога;
- за дні тимчасової непрацездатності;
- доплати за надурочні роботи і роботу у святкові, неробочі і вихідні дні.
3.5. Розмір винагороди за підсумками роботи за рік може бути 

збільшено чи зменшено залежно від особистих результатів роботи 
працівника.

3.6. Винагорода за підсумками роботи за рік виплачується на підставі 
наказу директора підприємства.

3.7. Підставою для нарахування і виплати винагороди за підсумками 
роботи за рік є це Положення.

Вводиться в дію з 01.01.2022 року



Додаток №  21

П ЕРЕЛ ІК
професій та посад працівників, яким видається безоплатно 

(згідно норм) спецодяг спецвзуїтя та інші засоби індивідуального захисту
Код 

згідно 3
дк

003:2010

Професійна назва
роботи

Найменування 313 
При лісопатологічних обстеженнях, відводах 

лісосік, лісовпорядних та інших польових роботах, 
виготовленні та розвішуванні шпаківень, 
дуплянок, обгороджуванні мурашників, 

розколюванні дров, улаштуванні протипожежних 
мінералізованих смуг ручним способом:

Строк носіння 
(місяці)

2.
,г> 4 6

. 6141

,
і

.Робітник на 
л-іоокультурних ( 

л і с о г ос п ода р с ь ких)р
оботах

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів

24

Чоботи П Х В  із захисними підносками 36
Рукавички із полімерних матеріалів 1

1 Ілащ для захисту від води та петоксичних розчинів 24

■

Жилет сигнальний 6
Каска До зносу

Взимку додатково: 1
Костюм для захисту від низьких температур 36
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
36

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів

18

П ідш ол ом н и к утепл єн и й 12
1 Іри гасінні лісових пожеж:

Костюм з вогнестійких матеріалів 18
Взуття на термостійкій підошві До зносу

Рукавички термостійкі 1
Окуляри захисні До зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання 
протиаерозольний

До зносу

11роти газ Черговий
При механізованих роботах з садіння лісових 

культур і захисних насаджень
Фартух із полімерних матеріалів Черговий

Нарукавники із полімерних матеріалів Чергові
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Чоботи П ХВ  із захисними підносками 36
При роботах з догляду за лісовими культурами 

вручну та гідролісомеліоративних роботах:
Костюм бавовняний з водовідштовхувальним 

просоченням
12

Чоботи П Х В  із захисними пічпоі-к-мми ТА



! [лащ для захисту від води та нетоксичиих розчинів 24
При укладанні дерну:

Наколінники 6
Рукавички із полімерних матеріалів 1

При роботах у теплиці: Т
Халат бавовняний 12

Фартух бавовняний 12
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Чоботи П Х В  із захисними підносками 36
Шолом бавовняний 24

При роботах, пов'язаних з навантаженням, 
перевезенням, розвантаженням, підготовкою 
робочих розчинів пестицидів і агрохімікатів, 

протруюванням насіння, при ручних роботах з 
хімічної обробки посівів, культур пестицидами і 

агрохімікатами під час авіаційної обробки лісових 
насаджень:

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним 
просоченням

12

Фартух із полімерних матеріалів 12
Чоботи П Х В  із захисними підносками 36

Рукавички гумові 4
Рукавички із полімерним покриттям 1

Шолом бавовняний 12
Засіб індивідуального захисту органів дихання 

протиаерозольний
Черговий

Окуляри захисні Чергові
При роботах на заготівлі лісового насіння, плодів, 

ягід, шишок, горіхів:
Фартух бавовняний 12

Нарукавники бавовняні 6
Рукавички із полімерним покриттям 1

Плащ для захисту від води та нетоксичиих розчинів 24
При роботах в піишкосушарці додатково:

Окуляри зах-исні Чергові
При роботах з переробки плодів, ягід:

Фартух із полімерних матеріалів 12
Рукавички гумові 2

При заготівлі кори, кілків, лози, гілкового корму, 
деревної зелені та в'язанні мітел:

Фартух бавовняний 12
Рукавички із полімерним покриттям 1

Чоботи П Х В  із захисними підносками 36
При заготівлі березового соку:

Фартух із полімерних матеріалів 12
Нарукавники бавовняні 12

Рукавички із полімерним покриттям 1
Чоботи П Х В  із захисними підносками 36

Плащ для захисту від води та нетоксичиих розчинів 24
При виконанні робіт на територіях природних 

осередків енцефаліту додатково:
Костюм 11 роти єн і іефал іти и й 12

Чоботи П Х В  із захисними підносками 36
І Іри роботах у районах масового льоту гнусу і 

«■пмяпік лппяткттгг



8331

6141

Тракторист- 
машиніст 

лісогосподарсько-го 
виробництва 
Тракторист- 

машиніст 
лісогосподарського 
виробництва(катего 

рія 1,1 )

Лісоруб

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів 

1 Іавушники
Рукавички із полімерним покриттям 

Окуляри захисні
1 Ілащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

При зовнішніх роботах додатково:
Костюм для захисту від низьких температур
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
Підшоломник утеплений

Каска
Жилет сигнальний

При роботах з догляду за лісовими культурами та 
гідролісомеліорати в 11 их роботах:

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів

Чоботи 1ІХВ із захисними підносками
Рукавички із полімерних матеріалів 

1 Ілащ для захисту від води та нетоксичних розчинів 
При роботах, пов'язаних з навантаженням, 

перевезенням, розвантаженням посадкового 
матеріалу, добрив, пестицидів і агрохімікатів:

Комбінезон бавовняний з кислотозахисним 
просоченням 

* Фартух із полімерних матеріалів 
Чоботи П Х В  із захисними підносками

Рукавички із полімерних матеріалів •
Засіб індивідуального захисту органів дихання 

протиаерозольний 
Окуляри захисні 

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів з 
водовідштовхувальним просоченням **
При роботі з ланцюговими пилами:

Куртка для захисту від проколів та порізів (у тому 
числі ланцюговою пилкою) зі зносостійкого 

матеріалу з такими характеристиками: 
вентиляційні отвори не менше 6 шт.; 

водонепроникні накладки на рукавах підвищеної 
зносостійкості; кишені на замках; світловідбивні 

вставки на передній і задній частині одягу; 
сигнальне покриття на спинці та пілочках; захист 

від порізів
Штани для захисту від проколів та порізів (у тому 

числі ланцюговою пилкою) зі зносостійкого 
матеріалу з такими характеристиками: 

вентиляційні отвори з регулюванням обміну 
повітря не менше 2 шт.; задня кишеня І шт.; 

передня кишеня 4 шт.: кишеня для інструменту 1 
шт.; водонепроникні прокладки підвищеної 

зносостійкості: сигнальне покриття збоку і ззаду; 
світловідбивні вставки; захист від порізів

Чоботи П Х В  із захисними підносками
Р у и - я п м и і ї и  і* П П П І М Р П М М Х  М Я Т е п І Я Л І В

18

До зносу
~ т ~

До зносу
24

36
6
24

12
До зносу

18

12

24

12

12
12
1____

Черговий

Чергові 
ї 8

12

12

24_ 
І ’



Навал ьник- 
штабелюва.іьник 

деревини

Слюсар
ремонтуник

Жилет сигнальний 6
Каска захисна До зносу

Підшоломник літній 12
Плащ для захисту від води та нетоксичиих розчинів 24

Взимку додатково: г
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
При роботі з кущорізами:

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Шолом захисний з сіткою і навушниками 

для роботи з кущорізами
До зносу

При заточуванні та правці інструмента в польових 
умовах додатково:
Окуляри захисні До зносу

Додатково під час поточних ремонтів і 
техобслуговування пилки та звалювального 

гідроклина:
Фартух із полімерних матеріалів Черговий

Рукавиці гумові До зносу
При навантажуванні- вивантажуванні круглих 

лісоматеріалів, тріски, деревної зелені, 
штабелюванні деревини та готової продукції:

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів з 

водовідштовхувальним просоченням

18

Чоботи П Х В  із захисними підносками 24
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Каска захисна До зносу
Підшоломник літній 12
Жилет сигнальний 6

Плащ для захисту від води та нетоксичиих розчинід 24
Взимку додатково:

Костюм для захисту 
від низьких температур

36
.

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів з 
водовідштовхувал ьним просоченням

18

Фартух із полімерних матеріалів Черговий
Чоботи П Х В  із захисними підносками 24

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Рукавиці гумові Чергові
Окуляри захисні До зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання 
протиаерозольний

Черговий

І Ілащ для захисту від води та нетоксичиих розчинів 24
Взимку додатково:
Костюм для захисту 36



Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких

температур із захисними підносками
24

П ІД ШОЛОМ II и к у ГСІІ л єн и й 12
Жилет сигнальний 6,

6. 8331 Тракторист
(лісозаготівельні

роботи)

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

18

Чоботи П Х В  із захисними підносками 24
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Каска захисна До зносу
Жилет сигнальний 6

Підшоломник літній 12
І Ілащ для захисту від води та нетоксичпих розчинів 24

Взимку додатково:
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

П ідшол ом ник у гепл єн и й 12
1 Іри виконанні ремонтних робіт додатково:

Фартух із полімерних матеріалів Черговий
Рукавички гумові До зносу
Окуляри захисні До зносу

6129 Коняр 1 Ілащ для захисту від води та нетоксичпих розчинів 24
Чоботи П ХВ  із захисними підносками 24

Рукавички із полімерних матеріалів 1
При зовнішніх роботах додатково

Костюм для захисту від низьких температур : 1~
>

| С

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12

г
1222.2 Майстри всіх 

найменувань
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів з 
водов ідштовхува 11 ьн и м 11 росоч сі і н я м

18

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Черевики шкіряні 12

Плащ для захисту від води та нетоксичпих розчинів 24
Взимку додатково:

Костюм д ія захисту 
від низьких температур

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками 24 1

Підшоломник утеплений 12
Каска захисна До зносу

Жилет сигнальний 6
[ ч. 1222 ? 

1221.1

Начальник
лісокомплексу

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів з 
водов ідштовху вал ьн и м п росочен н я м

18

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Чоботи П Х В  із захисними підносками 

Рукякичк-и і ? попімепних матеоіалів
24------------------------------
1



Машиніст-крана ( 
кранівник)

7215 Стропальник

8334 Водій
автонавантажувач

Каска захисна До зносу
Жилет сигнальний 6

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів 24
Взимку додатково:

Костюм для захисту 
від низьких температур

3-6

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів
18

Берег 12
Чоботи П Х В  із захисними підносками 12
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Каска захисна До зносу
Підшоломник 12

Окуляри захисні закриті До зносу
Рукавички діелектричні Чергові

Калоші діелектричні Чергові
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів 24

Взимку додатково:
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

|
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

'температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
Жилет сигнальний 6

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів

18

Чоботи П Х В  із захисними підносками 12
Рукавички із полімерних матеріалів 1

Каска захисна До зносу
Підшоломник 12 |

Жилет сигнальний 6
Окуляри захисні закриті До зносу

і Іа зовнішніх роботах у мокру погоду додатково:
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів 24

Взимку додатково:
Костюм для захисту 

від низьких температур
36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів
18

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Черевики шкіряні 12

Каска захисна До знос\
Жилет сигнальний 6

Підшоломник
літній

12

1 І її я ш піт а чяуирт\/ кіп плгш тя ирггг»ігг'іл її н \л V ілг̂ и \л иі п 1Л



Костюм для захисту від низьких 
температур

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплений 12
,| 8162 Машиніст ( 

оператор) котельні
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів
18

Фартух із полімерних матеріалів Черговий
Черевики 12

Берет 12
Рукавички із полімерних матеріалів 3

Плащ для захисту від води та нетоксичпих розчинів 24
Навушники протишумові До зносу

Окуляри захисні зі світлофільтрами До зносу
Засіб індивідуального захисту органів дихання 

протиаерозольний
До зносу

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36

815.5 Роздавальник
нафтопродуктів

Костюм для захисту від нафти із вогнестійкої 
тканини з антистатичними властивостями

18
і

Берет 12
Білизна натільна 6

Черевики 12
Плащ для захисту від води та нетоксичпих розчинів 24

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Окуляри захисні До зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання 
протиаерозольний

До зносу

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
9132 1 Ірибиральник

службових
Халат для захисту від загальних виробничих

забруднень та механічних впливів
12

приміщень Косинка 12
Туфлі 12

Плащ для захисту від води та нетоксичпих розчинів 24
Рукавички із полімерних матеріалів 1

7422.2 Столяр Костюм бавовняний 12
Фартух бавовняний 9
Черевики шкіряні 12
Берет бавовняний 12

Рукавиці комбіновані 1
Окуляри захисні До зносу

1 Іавушпики протишумові До зносу
1 Іідчас виконання склеювальних робіт

. Рукавички гумові 2
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36

9152 Сторож Під час чергування на прохідній підприємства, 
установи, організації:

Костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів

18

Черевики шкіряні 12
11 ід час охорони об'єктів, складських приміщень та 

територій додатково:
Плащ для захисту від води та нетоксичпих розчинів 24

На зовнішніх роботах у з и м к у  лопатково:



Костюм для захисту від низьких 
температур

36

Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
Токар При виконанні робіт з рясним охолодженням 

скипидаром, гасом та мастилами:
Комбінезон віскозно-лавсановий 12

Черевики шкіряні 12
Окуляри захисні До зносу

При виконанні робіт з сухої обробки деталей:
Комбінезон віскозно-лавсановий 24

Черевики шкіряні 12
респіратор 2

Окуляри захисні До зносу
При виконанні робіт з рясним охолодженням

емульсією:
Комбінезон віскозно-лавсановий 12

Черевики шкіряні 12
Окуляри захисні До зносу

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
7423.2 Верстатник Костюм бавовняний 12

Деревос >5 роб 11 п \ Черевики шкіряні 12
верстатів Берет бавовняний 12

| .. • ■ ’ 

і

Рукавички із полімерних матеріалів 2
Окуляри захисні До зносу

Навушники протишумові До зносу
7423.2 Заточувальник

деревообробного
інструменту

Костюм бавовняний 12
Черевики шкіряні 12
Берет бавовняний 12

Рукавички із полімерних матеріалів 1
Окуляри захисні До зносу

Респіратор пилозахисний До зносу
8322.2 Водій При управлінні легковим і вантажним автомобілем:
8322.2 автотранспоріного Рукавички із полімерних матеріалів 2
8324.2 засоб) Жилет сигнальний 24

Костюм бавовняний 12
Каска захисна 36

Чоботи або черевики із захисними підносками 12
Взимку додатково:

Куртка бавовняна па утеплювальній прокладці 36
Підшоломник зимовий 12

Всім водіям при виконанні робіт з технічного 
обслуговування та ремонту(ТО та Р) автомобілів 

додатково: |
Рукавички із полімерних матеріалів О3

7212.1 Клектрогазозва
рник

Костюм брезентовий або костюм для зварника 12
Черевики шкіряні 12

Рукавиці брезентові 1
Рукавиці краги 1

Каска 36
Щиток захисний До зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавовняна з вогнезахисним просоченням па 

утеплювальній прокладці
36

Штани бавовняні з вогнезахисним просоченням на 
утеплювальній прокладці

36



Додатково для електрогазозварника: н
Окуляри захисні До зносу

Жилет сигнальний 6
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36

Костюм бавовняний 18
7241.! Електромонтер по Комбінезон бавовняний •12

ремонту, наладці і Черевики шкіряні 12
експлуатації Берет бавовняний 12

електрообладнання ( Рукавиці спилкові 1
слюсар- електрик з Рукавиці діелектричні (на електророботах) До зносу
обслуговування та Галоші діелектричні чергові

ремонту Каска 36
електроу статкуванн 

я
вантажопіднімалі.ни 

\ кранів)

Під час промивання і заливання маслом 
трансформаторів, конденсаторів і масляних 

вимикачів додатково:
Фартух прогумований з нагрудником 12

Рукавички неопренові 2
Окуляри захисні закриті До зносу

ГТри роботі на висоті додатково:
Кігті Чергові

Пояс запобіжний з карабіном Черговий
Каска захисна з підшоломником До зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
Штани бавовняні на утеплювальній прокладці 36

1226.2 Завідувач складу( Фартух 6
комірник) Рукавички із полімерних матеріалів До зносу

Жилет утеплений 36._
Підчас роботи в неопалювальних приміщеннях 

узимку додатково:
і

Куртка на утеплювальній прокладці 36
Штани на утеплювальній прокладці 36

Взуття утеплене або валянки 48
Калоші на валянки 12

7421.2 Укпадал ьник 
пиломатеріалів, 

деталей та виробів із 
деревини

Костюм ба вовня н и й 12

Чоботи кирзові 12
Б ер ет ба вов н я н и й 12

Рукавиці комбіновані 2
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці 36
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці 36

Чоботи утеплені 48
8332 Машин ісі 

ескаватора
Костюм для захисту від загальних виробничих 

забруднень та механічних впливів
18

одноковиювого Рукавички із полімерних матеріалів 1
Черевики шкіряні 12

1 Ілащ для чахне гу від води та нетоксичних розчинів 24
На зовнішніх роботах взимку додатково:

Костюм для захист) від низьких температур 3 6  і
Рукавички із полімерних матеріалів утеплені 6
Чоботи або черевики для захисту від низьких 

температур із захисними підносками
24

Підшоломник утеплєн ий 12
Жилет сигнальний 6

323 і Сестра медична( Халат медичний ( 2 шт) 8



завідувач 
медпункі ом)

Ковпак або косинка бавовняна (2) 8

Вальні і к лісу Куртка для захисту від проколів та порізів (у тому 
числі ланцюговою пилкою) зі зносостійкого 

матеріалу з такими характеристиками: 
вентиляційні отвори не менше 6 шт.; 

водонепроникні накладки на рукавах підвищеної 
зносостійкості; кишені на замках; світловідбивні 

вставки на передній і задній частинах одягу; 
сигнальне покриття на спинці та пілочках; захист 

від порізів

12

Чоботи П ВХ  із захисними підносками 24
Рукавиці із полімерних матеріалів із захистом від 

порізів
1

І Ілащ для захисту від води та нетоксичпих розчинів 24
Штани для захисту від проколів та порізів (у тому 

числі ланцюговою пилкою) зі зносостійкого 
матеріалу з такими характеристиками: вентиляційні 
отвори з регулюванням обміну повітря не менше 2 

шт.; задня кишеня 1 шт.; передня кишеня 4 шт.; 
кишеня для інструменту 1 шт.; водонепроникні 

прокладки підвищеної зносостійкості; сигнальне 
покриття збоку і ззаду; світловідбивні вставки; 

захист від порізів

12

Шолом захисний з сіткою і навушниками 
для роботи з бензоналами

До зносу

Опалювач Костюм 12
Берег 12

Напівчеревики 12
Фартух з нагрудником Черговий

Рукавиці 3
Окуляри захисні зі світлофільтрами До зносу

Під час чищення топки печей додатково:
Фартух з нагрудником Черговий

Окуляри захисні закриті До зносу
Респ іратор п илогазозах ис н и й До зносу

Під час пиляння, рубання дров; подрібнення вугілля 
додатково:

Чоботи. 24
Шкарпетки 3

Рукавиці 1
1 Іа вуї и н и ки п роти шум ов і До зносу

Каска захисна з підшоломником До зносу
На зовнішніх роботах узимку додатково: 1

Куртка утеплена 36
Штани утеплені 36

Шапка 36
Рукавички 24

Водій пожежної о 
автомобіля 
(гюжежни й- 

рятувальн ик (чле і и 
добровіл 1 • 1II > 

пожежних ДруЖИН»

Під час проведення навчально-тренувальних 
заходів, участі у гасінні пожеж та ліквідації 

наслідків пожеж у складі бойової обслуги пожежної 
техніки:

Костюм брезентов и й 24
Білизна натільна 6

Чоботи
Шкарпетки

_  _ _  3 ............... -1



Шолом захисний пожежника 60
Підшоломник -24

Пояс пожежника з карабіном 36
На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена спеціальна 36
Штани утеплені спеціальні 36

На кожний пожежний автомобіль повинно бути 
передбачено 2 комплекти:

1

Костюм теплов ідби ви и й 120
Чоботи 24

Рукавиці 12

Норми встановлені згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 26.02.2018р. За 
.V293 "Про затвердження норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захист) працівникам лісового господарства” , наказу Держкомітету з нагляду охорони 
праці від 31.01.2005р. за №19 " Про затвердження норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття п 
інших засобів індивідуального захисту працівникам деревобробної промисловості” ( зі змінами згідно 
ік.каз\ Державного комітет)- України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляд) від 
листопада 2007 р. N 259) та наказу Держкомітету з нагляду охорони праці від 16.04.2009р. за №62 «Про 
затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захист) працівникам загальних професій різних галузей промисловості»

І Іримітки:
І. Працівникам, які зайняті на роботах, де є небезпека травмування голови, видасться каска зі 
строком використання до зносу, підшоломник бавовняний зі строком використання 12 місяців.

При розкряжувати хлисгів електропилами додатково видаються діелектричні рукавиці.

Інженер з охорони праці



Додаток № 24
Кошторис 

витрат на соціально-трудові пільги та культурно-оздоровчі заходи на 
2022 рік

№

п.п.

Назви статей витрат Планові 
показники на 
2022 рік, тис. 

грн.

Фактично за 
2021 рік, тис. 

грн..

1 Оздоровлення 3144,4 2902,6

2 Утримання медичного пункту 230,1 224,4

3 Винагорода за вислугу років 4600,0 4440,9

5 Матеріальна допомога до ювілейних дат 140,1 122,7

6 Нецільова благодійна допомога пенсіонерам 270,0 327,1

7 Професійне навчання та перекваліфікація кадрів 36,3 58,9

8 Заходи по охороні праці 344,0 365,0

9 Придбання форменого одягу державній лісовій 
охороні

10,0 235,5

10 Здешевлення заочного навчання в лісогосподарських 
Вузах

9,0 0

Всього 8783,9 8977,1



Комплексні заходи 
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони 
праці запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 

захворювань і аваріям на 2022 рік

0

№
№
п/п

1 Іайменування заходів (робіт)

Вартість робіт Ефективність
Терм і п
ВИКОН

ан.

Особи відповідальні за 
ВиконанняАси

ГНОВ.'

Факт
витрат

и

Плану 
є 1 ься

Досягн. 
резульї.

1 2 3 4 5 6 7 8
і. Придбання аптечок 10 10 І-ІУ Зав. Медпунктом 

Коноваленко Л.С.
2. Оформлення стендів, куточків, 

придбання наочних посібників, 
літератури з питань охорони 
праці, знаків безпеки

20 20 І-ІУ

Керівники п-лів
інженер з 01 І

3. Придбання нормативних актів з 
охорони праці, спеціальної 
літератури, журналів.передплата 
спеціалізованих видань 
працебхоронного еііря мукання

5 5 [-IV

Інженер з ОП 
Котлярчук Г. І.

4. Організація та проведення 
атестації робочих місць за 
умовами праці. Здійснення заходів 
по приведенню цих місць у 
відповідність з вимогами 
нормативних актів про охорону 
праці

10 10 І

Інженер з ОП  
Котлярчук Г. 1.

5
Забезпечити працівників засобами 
індивідуального та колективного 
захисту згідно встановлених норм.

150 150 І-ІУ

Інженр з ОГІ 
КотлярчукГ. 1.

6 Проведення медичних оглядів 40 40 І-ІУ Керівників підрозділів

7

Проходження робітниками 
необхідної професійної 

підготовки відповідно до діючих 
нормативно-правових актів з ОП 

1 Іадання працівникам, 
зайнятим на робо тах і і 
шкідливими умовами праці 
молока або рівноцінних продуктів 
харчування

3 3 І-ІУ

Інженр і ОГІ 
КотлярчукГ. 1.

V»

10

4 4 IV

Головний бухгалтер 
Аврамчук Ю. В.

II 1 Іроведення
електровимірювальних робіт в 
виробничих та адміністративних 
приміщеннях: замірів 
сдекі рообладпаппя.
блискавкозахисту та заземлення

6 6 І-ІУ

Інженер -енергетик
Павелко С. С.

12

[ _

Навчання посадових осіб 
підприємства з питань охорони 
праці

5 5 І-ІУ

_____

Інженер з ОП 
Котлярчук Г. 1.



ІЗ
Приведення основних фондів у 
відповідністьі вимогами 
юрмативно-правових актів і 

охорони праці (систем теплових, 
водяних або повітряних іавії. а 
іакож установок для нагрівання 
(охолодження) повітря 
виробничих, адміністративних та 
інших приміщень. Споруд для 
обігрівання працівників. 
Виробничих та санітарно- 
юбутових приміщень)

91 91 І-ІУ

М 0

Комендовський О. М.

асяиович О. Г.

Інженер і 011 Котлярчук Г. І.

Керівників підрозділів 0



Додаток № 2 6

ПРОГРАМА  
соціального розвитку ДП «Ш епетівський лісгосп»

на 2022 рік

1. Ремонт приміщення контори Климентовецького, Рудня-Новенського, 
Шепетівського лісництв.

2. Впорядкування території біля адміністративної будівлі лісгоспу (системи 
поливу, клумби, трав’яного газону).

3. Придбання екскаватора ІСВ І8160\\Л

4. Придбання трактора Маззеу Рег§шоп МР6713.

5. Придбання розсадосадильної машини РМ160.

6. Впорядкування вольєру для утримання диких тварин в Мальованському 
лісництві.

7. Влаштування вольєра для утримання диких птахів в Мальованському 
лісництві.

8. Влаштування вольєру для утримання диких тварин в Кам'янсусому 
лісництві.

9. Розбудова та впорядкування зони відпочинку «Дубки» в Кам'янському 
лісництві.

10. Придбання дискового культиватора для обробітку грунту та посівної 
машини для посіву в розсадниках.

11. Встановлення щогли та системидідве!̂ цюстереження в Романівському лісництві.

Директор
ДП»Шепетівський л ісгосі^оХ  

Голова профкому

В олодимир САСЮ К

сянович



Додаток 28

Особливості оплати праці лісників
Оклади (місячні тарифні ставки) лісникам встановлюються у розмірах передбачених 

колективним договором. Виконання лісниками додаткових відрядно оплачуваних робіт 
допускається за їх згодою, якщо це не призведе до погіршення охорони лісів від пожеж, 
незаконних рубок і інших лісопорушень, захисту лісу від шкідників та хвороб.

При погіршенні охорони лісів від пожеж, незаконних рубок і інших лісопорушень, 
захисту лісу від шкідників та хвороб адміністрація припиняє залучення лісників до таких 
робіт в пожежонебезпечний період з моменту погіршення виконання ними основних 
обов'язків.

Дозвіл на виконання лісниками в порядку поєднання додаткових відрядно 
оплачуваних робіт оформляється наказом (розпорядженням) адміністрації з вказівкою 
переліку, обсягу робіт і термінів їх виконання.

Оплата праці за додатково виконувані лісниками відрядні роботи проводиться (окрім 
окладу, місячної тарифної ставки) за системами оплати праці (нормами і розцінками), які 
діють на підприємстві. Заробітна плата за роботу, що виконується в порядку суміщення 
професій, враховується в усіх випадках нарахування середньої заробітної плати.

У Національному класифікаторові України «Класифікатор професій Д К 003:2010» 
професія лісник віднесена до категорії робітників. На лісників поширюється порядок 
встановлення доплат за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування 
лісової ділянки, а також за виконання обов'язків тимчасово відсутнього лісника.

Перелік додаткових відрядно оплачуваних робіт, до яких можуть залучатися лісники: 
-проведення рубок формування і оздоровлення лісів;
-лісокультурні роботи, включаючи вирощування посадкового матеріалу;
-заготівля садивного матеріалу і лісового насіння;
-протипожежні, лісомеліоративні, лісозахисні та інші лісогосподарські роботи;
-ремонт зрошувальної і осушувальної мережі, гідротехнічних споруд, лісогосподарських 
доріг; '
-зміцнення дюн, пісків;
-сільськогосподарські роботи;
-заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків, сіна, дикорослих 
плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, очерету, збирання лісової підстилки; 
-заготівля і переробка харчових продуктів лісу, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, 
лікарської сировини, кори, збирання лісової підстилки, заготівля очерету, деревної зелені; 
-заготівля новорічних ялинок;
-виготовлення віників, корзин тощо;
-роботи пов’язані з веденням мисливського господарства, охороною і відтворенням диких 
звірів і птахів (біотехнічні заходи); ”*■
—роботи з благоустрою садів, парків, лісопарків, місць масового відпочинку громадян.

Залучення лісників до перерахованих у вище наведеному Переліку робіт 
дозволяється тільки за відрядною системою оплати праці (залежно від кількості 
виробленої робітником продукції (виконаної роботи) належної якості на основі 
попередньо установлених норм часу (виробітку) і розцінок з урахуванням 
складності та умов праці на відповідні види робіт).
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