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РОЗДЛ I. ЗАГАЛЬНI ЦОЛОЖЕНЕЯ

1.1. ,,Щержавне пiдприемство <Лiсогосподарсьrой iнновацiйно-
аналiтичний центр), в особi заступника генераJIьцого lшректора з аяа.тriтичних
питань Iгчатока Олексаншrа Васильовича, що дiе на пiдставi ,.Щовiреностi Nэ lб
вiд 20.07.2020 (далi - Пiдприемство або Адмiнiстрацiя), з однiеi cTopQLIи, та
Первинна профспiлкова органiзацiя державного пiдприемства <УкраiЪський
лiсогосподаРський центР консЕUIтинry та логiстики <Укрлiсконсалтинг>, в особi
Голови Миловiчко BiKTopii Володимирiвни, що дiе на пiдставi Статуry, (далi -
Профспiлка або Голова Профспiлки), з другоi сторони, надалi - Сторони, що
виступае вiд iMeнi 1рудовогО колективу Пiдприемства, уклали цей Колективний
договiр про наступне.

1.2. Колективний договiр е нормативним актом, який реryrпое виробничi,
трудовi та соцiально-економiчнi вiдносини, узгоджу€ iнтереси працiвникiв та
АдмiнiстрацiТ з питань, що е предметом цього договору.

КолективниiI договiр укладено на ocнoBi законiвl.J. Колективний договlр укпадено на ocHoBi законiв Украни ''Про
колективнi договори i угоди", "Про огrrrаry працi", "Про професiйнi спiлки, ix
права та гарантii дiяльностi", Кодексу законiв пр0 працю Украiни, ГаlryзевоТ
угоди та iнших нормативно-правових aKTiB.

|.4. Сторони визн€rють взаемнi зобов'язання за цим Колективним
договором, укладеIIиМ строкоМ на 2020 - 2022 роки, i зобов'язуються
дотримуватися принципiв соцiального партнерства: паритетностi
представництва, рiвноправностi cTopiH, взаемноi вiдповiдальностi, внесення змiн
i доповнень до Колективного договору згiдно з вимогами чинного
законодавства, вирiшення Bcix питань, що с предметом цього Колективного
доювору,

1.5. Умови цього Колективного договору с обов'язковими для CTopiH,
що його пiдписали. Жодна зi CTopiH протягом дii Колективного договору не
може в одrосторонньому порядку припинити виконання його положець.

1.6. Норми Колективного договору поширюються на Bcix працiвникiв
fliдприемства незапежно вiд того, чи е вони членами профспiлки, i е
обов'язковиМи як длЯ роботодавця, так i длЯ працiвникiВ Пiдприемства. Норми
Колективного договору Ее можуть пофшувати становище працiвнЙкiв
Пiдприемства порiвняно з чинним закоцодавством УкраiЪи.

1,7. Пiдприемство вiдповiдно до cBoix повноважень може установлювати
вищi чи додатковi, порiвняно з нормами Колективного договору та чинним
законодавством, гарантii, труловi та соцiально - економiчнi пiльги та
компенсацii.

1.8. HoBi законодавчi та нормативно-правовi акти, норми Галузевоi
угоди, що забезпечlтоть гарантii вищi вiд передбачених цим Колективним
договором, мають прiоритет перед положеЕнями Колективного договору.1.9. OKpeMi положеЕнrI Колективного договору, стосовно пiльг та
компенсацiй, поширюються на пенсiонерiв, якi оформили пенсiю Еа
пiдприемствi, iнвалiдiв працi, осiб, якi о,тримали iнвалiднiсть внаслiдок калiцтва
або професiйного захворювання на Пiдприемствi.

1.10. Змiци та доповнеЕнrI до Колективного договору вносятъся за
квемЕою згодою двох CTopiH, IIIJUD(oM пiдписаrпrя додатковоi угоди та
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доводятьсЯ до вiдома працiвникiв Пiдприемства протягом 7 днiв пiсля реестрацiТ
в орг{лнЕlх управлiння працi та соцiального захисту.

1.11. У разi, якщо Сторони не дiйIrrrrи згоди щодо внесення змiн i
доповнень до Колекгивного договору, то рiшення щrиймаеться постiйно дiючою
робочоi групою по коЕтроJIю за виконанням Колективного договору (да-rri -
Робоча група). Склад Робочоi групи визначаеться Сторонами, що уклали цей
Колективний договiр.

1.12- Змiци та доповнеЕня подЕцоться Робочою групою письмово i
розглядаються на iT засiданнi за уlиови присутностi 7о yо вiдii загального скJIаду.
рiшенrrя про прийняття змiн та доповнень приймаеться бiльшiстю голосiв та
оформлюеться протоколом.

1.13. КолективниЙ договiр набувае чинностi з дня його пiдписання
Сторонаrrtи, за рrови реестрацii в оргаЕах управлiння працi та соцiального
захисту. Пiсля закiнчеЕня строку дii, Колективний договiр продовжуе дiяти до
того часу, поки Сторони не укJIадуть новий або не переглянуть чинний.1.14. Цей Колективний договiр чинний у випадку змiни скпаду,
9труктури, найменування Пiдприемства, у випадку реорганiзацii Пiдприемства
Колективций договiр зберiгае чиннiсть протягом строку, на який його укладено,
або може бути переглянутий за згодою CTopiH. У разi лiквiдацii Пiдприемства
Колективций договiр дiе протягом усього строку проведенЕrI заходiв з лiквiдацii.1.15. У разi змiнИ власЕика пiдприемства чиннiсть Колективного договору
берiгаетьсЯ протяюМ строкУ його дii, але не бiльШе одноЮ року. У чей перiЬi
Сторони повиннi розпочати переговори цро укJIадання нового чи змiну 

^або

доповнення чиЕного Колективного договору.1.1б. Не ранiше нiж за три мiсяцi до закiнчення TepMiHy дii цього
Колективного договору будь-яка iз CTopiH письмово повiдомляе iHilry Сторону
про початок переговорiв. ,Щруга Сторона протягом семи кЕлJIендарних днiв
повинна розпочати переговори. Порядок ведення переговорiв визначаеться
сторонами i оформлюеться вiдповiдним протоколом.

1.17. ,Щодатки, що мiстяться у цьому Колективному договорi, е його
невiд'емною частиною.

1.18. Yci працiвники Пiдприемства, а також новоприйнятi працiвники
повиннi бути ознайомленi з дiючим Колективним договором.

РОЗДЛ П. ГОСПОДАРСЬКА, EKOHOMГIHA ДЯJЬНIСТЬ ТА
УПРАВЛIННЯ ПЦПРИ€МСТВОМ. ВЗА€МОДIЯ CTOPIH

Сторони домовилися:
2.|. Визначення основних напрямкiв, планувацЕя виробництва,

органiзацiЯ господарськоi економiчноi, фiнансовоi дiяльностi, управлiнняпйприемством здiйснюеться Адмiнiстрацiеrq згiдно зi Стаryтом Пiдприемства.2.2. Адмiнiстрадiя визнае права Профспiлки на ор"д"r*""цr,"Ъ iHTepeciB
працiвникiв в управлiннi Пiдприемством.

Адмiнiстрацiя зобов'язуеться :

2.з, Розглядати подання i пропозицii Профспiлки щодо виробничих,
економiчних питаЕь, трудових вiдносин, зайнятоiтi, оплати працi, умов i
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охорони працi, соцiшrьного з€lхисry та iншiах питань, що е предметом
колективIIого договору i Гаlryзевоi угоди, надавати аргуп{ецтовану вiдповiдь не
пiзнiше як через 10 робочих днiв пiсля ix надходженrrя. Надавати мождивiсть
предстЕвникам Профспiлки брати yracTb в ix обговорекнi.

2,4, БРати 1.,racTb у заходЕж Профспiлки щодо зЕлхисту трудових i
соцiально - економiчпих прав та iHTepeciB працiвникiв на i-i запрошення.2.5. Приймати рiшення з питаЕь, що стосуються змiн в органiзацii
виробттицтва i працi, трудовLDr, соцiально-економiчних прав та 

^iETepeciB

працiвникiв виключно за погоджеЕIIям з Профспiл*оrо, a доrр"манштм чинного
законодaвстВа та )rMoB цього Колективного договору.2,6. Надавати протягом 7 робочих днiв на запит Профспiлки iнформацiю,
яка е в i'i розпорядженнi, з питЕlнь, що стосуються розвитку ПiдпрЙемства,
результатiв господарськоi та економiчноi дiяльно"ii, .pyiour,< Ъiд"о"r",
зайrrятостi, оплатИ працi, умоВ i охорони працi, виконu""" 

-цuоaо 
,Щоговору i

Галузевоi угоди, а у разi затримки виплати заробiтноi плати - ,rро "*""i.r"о коштiв ца paxyнK€lx Пiдприемства.
2,7, У разi виIIиrcIеннЯ озЕаК погiршеннЯ фiнансового стаЕу

пiдприемства розробляти i вживати заходiв щодо упередження банкруr.r"ч.
Розглядати пропозицii Профспiлки щодо полiпшення сиryацii.

Профспiлка зобов'язуеться :

2-8. Сприяти змiцненню трудовоТ дисциплiни, удоскон€LIIенню
нормування та пiдвищення продуктивностi працi тощо.

2.9- Не вдаватися до проведення масових акцiй,
якi зашкоджув€tли б стабiльнiй роботi Пiдприемства
роботодавцем чинного законодавства про працю, норм
виконання цього Колективного договору.2,|0. Представляти iнтереси працiвникiв та захищати iх трудовi, соцiа.rrьно
- економiчцi права та iнтереси.

2-1l. Здiйснювати контроль за викоЕанням Колективного договору та
дотримaлнIUI норм чинного закоцодавства про працю.

2.12. На ocHoBi чиЕного законодавства i вiдповiдно до цього
Колективною договору цроводити роботу iз захисry та вреryJповання трудових,
економiчних, соцiаьних i професiйних iHTepeciB, ор"д.*пrr" iнтереси .йeHiB
профспiлки За ix дор1..rенням при розглядi iнlивiдуальпих трудових Йорiв.

Сторони зобов'язуються:
2.1з. Запобiгати виникненню колективних та iндивiдуальних трудових

спорiв.
2.14. .Щомагатися вирiшення Bcix розбiжностей шляхом переговорiв i

консультадiй, примирних цроцедур, що проводитимуться протягом l0 (десяти)
роблоllх днiв з дня звернення чи под{шIUI iншоi сторони.2.15. У разi виникЕення колективIIих чи iндивiдуальних трудових спорiв
вирiпryвати iх згiдно з чинЕим законодавством.

страЙкiв, iнших заходiв,
за умови дотримання

i умов Гапузевоi угоди,
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-l_оздIл 
пI. оргАНIзАцUI прдцI, змIни в оргднIздцli

ВИРОБНИЦТВА I ПРАЦI, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВЁОI
ЗАИНЯТОСТI

Адмiнiстрацiя зобов' язуеться :

З.1. Будувати взаемовiдносини з
законодавства Украiни про працю, iнших
Пiдприемства.

працiвниками на пiдставi чинного
нормативно-правових aKTiB, Статуту

_з.2, Розробляти та затверджувати для кожного працiвника йою посадовi
обов'язки, ознайомити з цими працiвника й вимагати ix викоцЕшIUI.3.3. Своечасно та у повЕому обсязi забезпечувати працiвпикiв
Еап_ежЕими уlиовами працi, необхiдними для виконання посадових обов'язкiв.з,4. Проводити систематичну робоry щодо технiчног9 обладнання
роб_очих мiсць, впровадження новоi т"хrrl*и, nio"p"ar""r* технологiй.3.5. ,Щоводити до Профспiл*, ""ой.rу i no"ry iнформацiю щодоможливостi цроведенцrI IIа Пiдприемствi: реструкryризацii 

-приватизацiТ,

передачi об'ектiв до комунальноi власностi, загрЬЬи Ъu"*руr"r"u, частковоi
зупиIrки виробництва,.реорганiзацii або лiквiдацii'- пiдприемсiв, що тягнуть за
соб_ою звiльнення працiвникiв чи погiршеннrl умов iT працi.
_.3.6. Узгоджувати з Профспiлкоо npo"o" прогр{лм реструкryризацiiПiдприемства,

з,7, Передбачати в цих цро|рамах oKpeMi роздiли з вирiшення соцiапьних
питЕtнь, зоцрема, проблем зайнятостi, забезпечення,u 

"r"ор"rо нових робочихмiсць, працевлашц/вання працiвникiв, якi вивiльняються..3.8.. У першочерговому порядку запроваджувати заходи виробничого таорганiзацiйного характеру i лише у "r.ruд*у, 
коли воци не призвели допозитивних змiн - вживати заходiв, що стосуються соцiально-aпопоri""r* npu"

та закоцних iHTepeciB працiвникiв.
3.9. З метою здобуття i поглиблення управлiнських, фiнансово -економiчних, соцiальних, правових знань та ор.й.urорa"*r* ,u"rro*, а також

безперервне оIIовJIеЕIIя професiйних зпань i yMiHb, здоОу..я 
"o"oi ".r"цi-""о.riабо ква-тliфiкацii на ocHoBi ранiше здобутоi осЪiти i досвiЬ' Й*;;;1;-робоrr, .uHMBHocTi фiналсовоi можливостi Пiдприемства, ц€Iпр€вJUIти працiвникiв на

ЕавчанIUI.
3.10. Порядок налравлеIIЕя працiвникiв у службове вiдрядження

реryлюються чинним законодавством цро службовi вiд>ядження.
з,] 1, 

. Посада керуючого мае роз'iЪний характер роботи. Сrryжбовi поiЪдкипраrIiвникiв, робота яких мае роз'iЪний *upu*r.i, IIе вважаеться вiдрядженням.з,12, Звiльнення працiвникiв Пiдпр"Ъrсr"а проводити у точнiй
Bi {rrовiдностi до норм чинЕого законодавства про працю УкраiЪи.3.i3. Про вивiльненrrя у зв'язку зi змiною в органiзацii виробництва iпрацi, в тому числi лiквiдацii, реоргалiзацii, банкрутства або перепръфiлювання
пi-тtриемства, скорочеЕнrI чисельностi або штф працiвникiв - .raрaо"*"rо
попередити працiвникiв, це пiзнiше як за два мiсяцi.з,l4, Не пiзнiше трьох мiсяцiв з часу прийняття рiшенirя про лiквiдацiю,
реорганiзацiю, змiни форми власностi, 

-цо 
,".rуr" за собой скороченняшсельностi або штаry працiвникiв, погiршення ptoB працi Еадати Профспiлцi
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iнформацiю Щодо цих заходiв, вкJIючtlючи iнформацiю про причиЕи наступних
звiльнень, кiлькiсть i категорiт працiвникiв, яких це може стосуватися, про
строки проведеЕня звiльнень, а також провести консультацii з Профспiлкою про
заходи щодо залобiгання звiльненнrlм чи зведенню ix кiлькостi ло ,iri*yry ubo
пом'якшенця несприятливих наслiдкiв будь-яких звiльнень.3.15. При вивiльненнi працiвникiв у випадку змiн в органiзаuii
виробництва i працi (скорочення чисельностi чи штату працiвникiв) враховувати
переважне щ)аво Ira зЕlлишенЕя на роботi, передбачене чинцим зч*о"одч"сr"о,
УкраiЪи про працю.

з,lб, Надавати на прохання працiвникiв, попереджеЕих в устаЕовJIеномупорядку про звiльнення на пiдставах, передбачених п.6 статгi 36 та п.п.1,2 i 6ст.40 КодекСу законiВ цро працЮ УкраiЪи, можrrивiсть для пошуку роботипротягом 5 годин ца тиждень в робочий час iз збереженням заробir"оi' .rnurr.3:l7,. У межах фiнансових. pecypciB Пiдприемства проводити робоry зпрофесiйноi пiдютовки, перепiдготовки та пiд"rщ."r" *"аrriфi*uцiТ ."*
працiвникiв, якi пiдлягають вивiльненню i можуть бути працевлаштованi на
Пiдприемствi за iншою спецiальнiстю (квалiфiкацiсю).

3.18. Зберiгати за працiвником, 
"к"й направля€ться Пiдприсмством на

переIrавч€rння з вiдривом вiд виробництва у зв'язку iз скороченням чисельностi
або штаry працiвникiв, на перiод цавчалня 

".р.д"ю 
заробiiну плату.

.з,19, . Протягом року повторЕо приймати 
"u робоry працiвникiв, якi були

звiльценi згiдно п. 1 ст..40 Кодексу закЬнiв про працю VкрЙи, у разi прийнятгя
працiвникiв аналогiчноi квалiфiкацii. При цiому, перевЕDкне право повторцого
прийнятгя на робоry надаеться особал,r, зазцаченим у ст. 42 КЗпП УIspаiни з
вiдновленrrям соцiально-побутових пiльг, якi працiвник мав до вивiльненrrя.
_ з,20. При звiльненi згiдно пункту б cTaTTi 36 та rгуrrктiв t,2liстатгi 40КЗпП УкраЪи, працiвниковi 

""oou*pu." вихiдну "оо.rо*оф- 
у розмlрiсередньомiсячноi заробiтноi плати, у разi призо"у uбо вступ), Ъа""lti."*о"у

,оу*9У, наIц)авлешUI на аJIьтернативну-(невiЙськову) служО11 згiдно пункry 3статгi 36. кЗпП Украigи виплачувати' вихiдну допомоry у розмiрi двохсередньомiсячних заробiтних плат, у разi 
- 
,rору*.""" "алrЙl.rрuчЪrо

закоЕодавства цро працю' положень цього Колективного договору аботрудового доювору (cTaTTi 38 i 39 КЗпП УкраiЪи) - у розмiрi трьох
::Чт"ri."чних заробiтних плат; у разi припиненнrI трудового договору зп1-Iстав,л зазцачеЕих у пунктi 5 частини першоi cTaTTi 4l, - у poiMipi
шестимiсячного середЕього заробiтку.

3,2l, Здiйсцювати црацевлаттrтувацня випускникiв вищих улбовихзаrсrадiв, якi направJIялись на IIавчашUI Пiдприемством, за IIEиBHocTi вакантних
йcrrb на Пiдприемствi.

Працiвники зобов'язуються:
з.?2. .Щобросовiсно i якiсно викоЕувати своi обов'язки, црацювати чесно i:t.\cliHHo, дотримуватися дисциплiни працi, своечасЕо i точно виконуватиf,Jзпорядження Алмiнiстрацii, дотршчryватися трудовоi дисциплir", ""*oiз]рvативIlих aKTiB з охороЕи працi, дбайливо ставитися до майна Пiдприемства.

Профспiлка зобов rязу€ться 
:

представляти права та iнтереси членiв Профспiлки у вiдносинах з



Адмiнiстрацiею у разi змiни органiзацii виробництва i працi, реорганiзацii,
лiквiдацii Пiдцриемства, що тяптуть за собою ix скорочення або вивiльнення.

З.24, Проводити спiльно з Адмiнiстрацiею консультацii з питань
вивiльнення працiвникiв та здiйсненrrя заходiв щодо iх недопущення, зменшення
ik обсягiв.

з.25. Надавати юридичну допомогу членам Профспiлки у разi порушення
ik трудових прав.

РОЗДIЛ IV. ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦI

Сторони домовилися:
4.I. Установити на Пiдприемствi мiнiмапьний тарифний оклад (ставку)

робiтника робiтничоi професii (двiрник) у розмiрi не меЕше 122 вiдсоткiв
розмiру BapTocTi велиrIини прожиткового MiHiMyrry для працездатноi особи,
встановленоi законодЕlвством. Розмiр тарифного окпаду (ставки) робiтника

D робiтничоi професii (двiрник), прийнятий за основу для розрахункiв окладiв- (посадових окладiв, тарифних ставок, тощо), встановлюеться розпорядженням
АдмiнiстрацiТ за погодженням з Профспiлкою.

4.2. На пiдприемствi може тимЕIасово встановлюватися норма оплати
працi нижча за визначеЕу Колективним договором, €ше не нижче вiд державних
норм i гарантiй в оплатi працi, та лише на перiод подолання фiнансових
труднощiв, TepMiHoM не бiльше шести мiсяцiв.

4.3. Основна заробiтна плата працiвникiв Пiдприемства встаIIовлюеться у
виглядi посадових окладiв, що закрiпленi у штатному розписi Пiдприемства.
Разом з цим на Пiдприемствi можуть проводити оплату працi за погодинною,
погодинно-премiа;rьною, вiдlэядною, вiдрядно-премiальною (тощо) системами
оIшати працi. Оплата працi здiйснюеться у вiдповiдностi до ПоложеншI цро
оплаry працi,Щержавного пiдприемства <Лiсогосподарський iнновацiйно-
аншiмчний центр>.

4,4. Засryпникам керiвникiв структурних пiдроздiлiв Пiдприемства,
посади яких не передбаченi Колективним договором, встЕtновлювати посадовi
оIстIади на 5-15 вiдсоткiв Еижче посадового окпаду вiдповiдного керiвника.

Посадовi окJIади окремим працiвникам, посади яких не передбаченi
Ко.lективним договором, визначаються на piBHi посадових окладiв вiдповiдних
L?тегорiй професiоналiв, фахiвцiв та технiчних службовцiв.

4.5. З метою посилення матерiальноI зацiкавленостi працiвникiв
__ -приемства щодо пiдвищення ефективностi та якостi робiт на пiдприемствi
:Еrcюсовуються системи премiювання. KoHKpeTHi умови, розмiри i порядок
Вараýгвання премiЙ визначаються Положенням про премiювання працiвникiв
Jср,rсавного пiдприемства <<Лiсогосподарсъкий iннъвацйно-аналiтич ний центр)
(Jодаток 5 до Положення про оплату працi).

4.6. Перелiк розмiрiв доплат i надбавок до тарифних ставок, окладiв,
ПЩДових окладiв працiвникiв, умови ik виплати встановлюються з
rОТРШ\{анням гарантiЙ i норм, встановлених у Положеннi про надбавки та
ШILааТи працiвникам Щержавного пiдприемства <Лiсогосподарський
rtШО""цiйно-аналiтичний центр> (Додаток б до Положення про оплату працi) та
lппЕЕм законодавством.

1-7. При форrуваннi схем посадових (тарифних) окладiв максималънi
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коефiцiенти спiввiдношень Ее повиннi перевищувати мiнiмальнi, установленi
Колективним договором, бiльше нiж на 15 вiдсоткiв.

Окремим висококвЕIлiфiкованим робiтникаrrл, якi зайнятi на особливо
важJIивI,Dь вiдповiдальних роботах, замiсть тарифних ставок можуть
встuшовJIюватись мiсячнi окпади - вищi вiд мiсячноi тарифноi ставки
вiдповiдного квалiфiкацiйного розряду.

Затвердження штатного розпису проводиться вiдповiдrо до типовоi форми,
затвердженоi нЕlкЕlзом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 28 сiчня 2002 року }Ф 57
<Про затвердженшI док)rментiв, що застосовуються в процесi бюджеry> (iз
змiнаrли), зареестроваIrим у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 1 лютого 2002 року Nl
86lбЗ74. Професii робiтникiв з вiдрядною та почасовою тарифною оплатою
працi до uIтатного розпису не включаеться, так як це не передбачено чинним
законодавством.

4.8. При визначеннi тарифних ставок i посадових окJIадiв Пiдприемство
здiйснюе заходи щодо удосконалення: структури заробiтноi плати. Вживае
заходи щодо збiльшенIlя частки ocHoBHoi (тарифноr) заробiтноi плати у середнiй.

4.9, Винагороди за вислуry poкiв та за пiдсумкЕIми роботи за piк
здiйскюються вiдповiдно до Положення про )rмови виIIJIати , винагороди за
висJryry poKiB працiвникам,ЩержЕвного пiдприемства <Лiсогосподарський
iнповацiйно-аналiтичний центр) (.Щодаток 7 до ПоложеЕня цро оплату працi) та
Положення про умови виплати винагороди за пiдсупками роботи за piк
працiвникам ,Щержавного пiдприемства <Лiсогосподарський iнновацiйно-
ана-тtiтичний ценriр> (,Щодаток 8 до ПоложеншI про оплату працi).

4.10. Не догryскати зниженIuI загального рiвня оплати працi порiвняЕо з
ранiше прийнятим. У разi змiни умов оплати працi, з об'ективних причин, в бiк
погiршення повiдомляти працiвникiв не пiзнiше, як за два мiсяцi до ix
запровадженшI та TepMiHoBo подати ,Щержлiсагентству та Профспiлцi
обцрунryвання, щодо цричин прийняття такого рiшення та TepMiHy лii
занюкецю( Еорм.

4.|l, Механiзм формування фонду оплати працi Пiдприсмства визнача€ться
самостiйно, виходяtIи iз результатiв ocHoBнoi дiяльностi та продуктивностi
працi, тарифЕих умов (дiючих окладiв, ставок, розцiнок), розмiрiв доплат,
надбавок, премiй чи плаловоi чисельностi персон€шу i середньоi заробiтноi
Iшати одЕого працiвника з урахув{шrrям ii зростання та врЕ}ховуеться при
складаннi фiнансових плацiв.

Власнi кошти ГIiдприемотва використовуються Еа виIшату заробiтноi плам
та iЕших заохочувчuIьних виплат на yMoBElx колективного договору вiдповiдно до
Еtrlнного зЕжонодавства.

4,|2. Посадовий оклад генерального директора встановлюеться
Jержлiсагентством при укладеннi контракту.

4.13. Виплачувати заробiтну плату працiвникам реryлярно у робочi днi
_зiчi на мiсяць через промiжок часу, що не перевищуе Шiстнадцять календарних
-TiB:

ЗаРОбiтна плата за першу половину мiсяця - до 20 числа (включно)
поточного мiсяця (за фактично вiдпрацьованиЙ час);

- остаточний розрахунок - до 5 числа мiсяця (включно), наступного за
звiтним.

виплачувати заробiтну плату напередоднi у разi, якщо день iT виплати

в



збiгаеться з вихiдним,
не пiзнiше нiж

святковим або неробочим днеN{.
за один день до виплати заробiтнот плати видавати

црацrвникЕlм розрахунковi листи з iнформацiею про ii нарахувацня i утримаЕнrI
за вiдпрацьований мiсяць.

л Вишrачувати заробiтну плату працiвникам Пiдприемства за час щорiчноi
вiдпустки не пiзцiше нiж за три днi до i'i початку за )rмови поданIrя заJIви не
пiзнiше як за 14 календарних днiв.
_ Не догryскати зац)имки та виникнеЕIuI заборгованостi з заробiтrrот гrлати.
.Щотримуватись норм щодо першочерговостi i{ витшrати перед iншими IUIатежЕц\4и
згiдно з Законом УкраiЪи вiд 21 жоЪтвя 2004 року м 21-03 <Про внесенrrя змiн
до деяких законодЕtвчих akTiB Украiъи щодо забезпеченця своечасноi виплати
заробiтноi плати>. На запит Профспiлки надавати iнформацiю про наявнiсть
коIцтiв Еа рахунку Пiдприемства.

устано_вцти, що у разi виIlикнеЕюI на Пiдприемствi заборгованостi iз виплатизlгоýiтноi плати роботодавець та Профспlлка вживають заходiв щодо iT
лiквiдацii. У разi порушення TepMiHiB 

""rrnur" 
- компенсувати frаuiвникамвтрату частини заробiтноi плати згiдпо з чинним законодавством.

.ЩотримуватИсь дiючиХ норм законОдzвства чоло форм виплати заробiтноТ
IUIати.

4.14. Здiйснювати оплату працi в надурочний час, вихiднi, святковi та не
робочi днi у порядку та iз дотриман"", 

""rоa, 
передбачених закоЕодавством.4.15. Проводити iндексацiю заробiтноi пrrати, згiдно з чинцим

законодавством.

_.4.1б. У разi пiдвищення посадових ошrадiв i тарифних ставок наПiдприемствi вiдповiдно до законодавчих aKTiB, 
" ,"*й за нормЕlми

Колективцого договору заробiтну плату за промiжок часу до пiдвищенпя
кориryвати на коефiцiент (коефiцiенти) ii пiдвищення. КориryванIuI цроводити вycix випадках збереження середнього заробiтку, передбачених .u*о"одu".""о^n
(KpiM виплат за час тимчасовоi непрацездч"rо.ri;.

На перiод подолання пiдприемством фiнансових труднощiв кориryвальний
коефiц.iент може бути зменшений. Рiшення з цього питаннrI затверджуеться
вiдповiдним наказоМ генерЕUIьного директора Пiдприемствч ,u .rо.оо'*"нням iз
Профспiлкою.

4.17. Спецiалiстаrчr пiдприемств за керiвництво виробничою практикою
сryдентiв вищих навч€tлъних закладiв, учнiв професiйно-техцiчних }п{илищпроводити доплату щомiсяця за фактичнi днi виходу студентiв та yrHiB на
практицу в таких розмiрах: при чисельностi практикантiв 1-2 чоловiки - 5
BйcoTKiB, 3-4 - 10 вiдсоткiво 5-7 - 15 вiдсоткiв, B-fo - ZO вiдсоткiв до посадового
окJIаду.

4.18. Працiвникаrrл, якi проходять строкову вiйськову сrгlпкбу, вiйськову
етужбу за призовом пiд час мобiлiзацii на особливий перiод, ;. ;; бiльше 18viсяцiв зберiгаються мiсце робом (посада) та виплачуеться середнiй мiсячций
заробiток.

4,19. В пiд>оздiлах, де Еемае необхiдностi утримувати спецiальний штат
ремонтЕих i обслуговуючих робiтникiв, робiтники 1Bo!iT, трактористи та iH.)вЕкоцlють Bci роботи по ремоIIту i технiчному обсrryговувйr* ,р*"'орr""*
засобiВ у робочиЙ час. RиконаНIUI таких робiт оплачувати працiвникам у розмiрiЕе вище III розряду на вiдповiдних роботах.



4.20. При перебуваннi працiвника в вiдрядiкеннi, днi вiдрядження
оплачlються як Bci iцшi робочi днi мiсяця. Якщо ж розмiр заробiтноf Iшати заднi вiдрядження виявиться менше 

"aрaд""оaо 
заробiтку працiвника,

розрЕIховЕrцого вихомчи з виплат за два калецдарних мiсяцi, що передують
мiсяцю, в якому почалося вiдрядження, згiдно з Порядком обчислення середньоi
заробiтноi плати, затверджеЕим постановою КМУ вiд 08.02.1995 року Nэ 100, то
в цьому випадку перiод перебування у вiдрядженнi оплачуетьiя виходячи iз
середнього заробiтку.

Встановлювати працiвникам за
роз'iЪний характер роботи у розмiрi
у режимi роз'iЪноТ роботи.

_ Працiвникам, що праIцоють за сумiсництвом нараховувати заробiтну плату за
фактично вiдпрацьовалий час.

посадовi окпади працiвникiв, попереджених про звiльнення за п.6 ст. 3б та
п.п.1, 2 i б ст. 40 КЗпП УкраiЪи, при переглядi в цей перiод умов оIшати працi не
змiнювати.

_л Генеральний дирекгор Пiдприемства затверджуе структуру, штатний розписПiдприемстВа, а т.коЖ встЕlновлюе надбавкr.r i доплЙ дЬ'.rо.чдо"r* окrrадiв
працiвникiв, премiТ та iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати.

Профспiлка зобовrязуеться:
4.22. Здiйснювати конц)оль за своечаснiстю виплати Адмiнiстрацiею

заробiтноi плати працiвникЕtм, правиJIьним застосуванням умов оплати працi.4?з. Вносити пропозицii Адмiнiстрацii' щодо пiдвищення розмiрузаробiтноi IUIати, доIUIат тощо, запроваджецпя винагород, заохочуваJIьних та
компенсацiйних виплат.

Сторони домовились:
4.24. Заробiтrrа плата на Пiдприемствi не може бути меншою вiд

встаповленоi законодавством УкраiЪи мiнiмальноi заробiтноi iтлати.

_ .4:25. оплата працi працiвникiв здiйснюеr"." 
" 

першочерк)воп,fу порядку.
Bci iцшi тrлатежi здiйсrrюються Адмiнiстрацiею пiсrrя 

-ви*о.*о 
,Ьбо"]r.*"

щодо оплати працi.
4.26, Розглядати питання про заохоченIUI молодих працiвникiв,

РОЗДIЛ V. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВДЛIСТЬ РОБОЧОГО ЧДСУ ТД
ВIДПОЧИНКУ

Адмiнiстрацiя зобов' язуеться :

5.1. ВстанОвитИ трив€lПiстЬ робочОго часУ - 40 - годин на тижденъ.5,2. Встановити п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями
;\,бота та недiля.

5.З. Режим роботи:- початок роботи о 9 годинi 00 хвилин;
- перерва на обiд з 13 годин 00 хвилин до 1З годи ни 45 хвилин;- закiнчення роботи о 18 годинi 00 хвиrин;- у п'ятницю до 16 годин 45 хвилин.

роботу з роз'iЪним характером, надбавку за
150 гривень за день перебування працiвника

10



5,4. Налередоднi святкових i неробочих днiв трива;riсть роботи
прачiвникiв скорочуеться Еа одrу годину.

5.5. Окремим працiвника.rrл може бути змiнено режим робочого часу, на
пiдставi цака:rу генер€шьпого директора пiдприемства.

5.б. Надавати чорiчну осIIовну вiдгryстку црацiвникам пiдприемства
тривалiстю 24 календарних днi за вiдцрацьований робочий piк, вiдлiк якого
розпочицаеться з моменту призначення на посаду.

5,7. Особам BiKoM до вiсiмнадцяти poкiв надавати щорiчну осЕовIrу
вiдгryстку трива-тriсто 31 календарний день.

5.8. Надавати жiнцi, яка праIцое i мае двох або бiльше дiтей BiKoM до 15
poKiB, або дитину-ilrвалiда, або яка усиновила дитину, MaTepi iнва-тriда з
дитинства пiдгрупи А I групи, одинокiй Maтepi, батьку дL1,1ини або iнвалiда з
дитинства пiдгрупи А I групи, який виховуе ix без MaTepi (у тому числi у разi
трив€lJIого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, яка взяла
пiд опiку дитиIту або iнвалiда з дитицства пiдгрупи А I групи, чи одному iз
прийомних батькiв щорiчно додаткову оплачувану вiдпустку вiдповiдно до ст.
19 Закону УIgаiЪи i'Про вiдпустки".

5,9. Надавати працiвникам щорiчну додаткову вiдгryстку за
ЕенормовtIний робочий день, тривЕuliсть якоi визначена у .Щодатку 9 до
Колективного договору та щорiчку додаткову вiдгryстку за робоry iз
шкiдливими та в€Dккими )rмовalми працi, тривалiсть якоi визЕачена у .Щодатку 10
до Колективного договору.

5.10. Ненормований робочий день - це особливий режим робочого часуо
який установпюеться працiвникам, оскiльки неможJIиво IIормувати час
трудового процесу. У разi потреби працiвники викоЕ)iють робоry понад
нормальну тривалiсть робочого часу (чя робота це вважаеться надурочною).
Mipa працi у такому випадку визначаеться не лише тривzшiстю робочого часу, а
також колом обов'язкiв i обсягом викоЕуваних робiт (навантаженням).

5.1l. На Пiдприемствi може впроваджуватися виконання роботи на
!,]!{овах дистанцiйноi (надомноi) роботи та птучкий режим роботтr,

5.12. Гrrучкий режим робочого часу - це форма органiзацii працi, якою
.]оIryскаеться встановленнrI режиму роботи, що е вiдмiнцим вiд визначеного
правилами внутрiшнього трудового розпорядку, за у![ови дотрим€tцня
встановленоi денноi, тижневоi чи на певний облiковий перiод (два тижнi, мiсяць
тощо) норми тривалостi робочого часу.

5.13. .Щистанцiйна (надомна) робота - це така форма органiзацii працi,
коли робота викоЕуеться працiвником за мiсцем його проживаЕня чи в iншому
чiсцi за його вибором, у тому числi за допомогою iнформацiйно-комунiкацiйних
технологiй, але поза примiщенням роботодавця.

5.14. При прийнятгi на робоry з )rмовою дистанцiйноi (надомноi) роботи
!тjIаденця трудового договору з працiвником про дистанцiйну (надомну) роботу
з.lЙсЕюеться у письмовiй формi,

5.15. Наказом Адмiнiстрацii, за погоджеIlЕям з працiвником,
зстаIIовJIюеться дистаяцiйна (надомна) робота та гнучкий режим робочого часу
rй визначений строк або безстроково як при прийнятгi ца роботу, так i згодом.

5.1б. На час загрози поширенЕя епiдемii, паrцемii та./або на час загрози
зЙськового, техЕогенЕого, прцродного чи iншою характеру умова цро
_uстанцiйну (надомну) робоry та гнучкий режим робочого часу встановлюсться
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у Еаказi Адмiнiстрацii без обов'язкового укJIаденнrI у письмовiй формi трудового
договору про дистанцiйну (надомну) робоry.

5,17 - При дистанцiйнiй (надомнiй) роботi працiвники розподirrяють
робочий час Еа свiй розсуд, Еа них не поширюються правиJIа внутрiшнього
трудового розпорядку, якщо iнше не передбачено у трудовому логоворi таlабо
наказi Адмiнiстрацii. При цьому загЕrпьЕа тривалiстi робочоiо часу Ее може
перевицý/ваТи норм, передбаченю< Колективним договором та чиЕним
зalконод€lвством УкраiЪи.

5.18. Виконання дистапцiйноi (надомноi) роботи не тягне за собою будь-
якrл< обмежень обсяry трудових прав працiвникiв.

5.19. При цьому, якщо працiвник i Адмiнiстрацiя письмово не домовились
про iнше, дистанцiйна (надомна) робота передбачае оIшату працi в повному
обсязi та в строки, визцаченi дiючим трудовим договором та Колекгивним
доювором.

5.20. Надавати додатковi вiдпустки працiвникам, якi постраждаJrи
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи та )ласЕикам бойових дiй, згiдно чиЕного
закоIIодавства УкраiЪи.

5,?|. Надавати працiвникам додатковi вiдпустки у зв'язку з навчаЕням,
творчi вiдгryстки, вiдгryСтки длЯ пiдготовкИ та ylacTi Ь зrч"ая""х, соцiальнi
вi,lцrустки вiдповiдно до законодавства про вiдпустки.

5.22. Черговiсть наданЕrI працiвникам щорiчних вiдпусток визначати
рафiком, який затверджуеться Адмiнiстрацiею за поюдженЕям з Профспiлкою.
Графiк вiдпусток прадiвникiв на насryпний piK складати до l сiчrrя 

"i.rynro"oроку з урахуванням iHTepeciB
\Iожливостi ik вiдпочинку.

пiдприемства, особистих iHTepeciB працiвникiв та

5,2з. Надавати щорiчнi вiдтryстки поза графiком працiвникам, на пiдставi
шrсьмовоi заrIви та за погодженЕям з Адмiнiстрадiею, у разi отримаяня путiвки
Еа саЕаторно-курортне лir<ування, або викликаними iнrrпrми обставинами в т.ч.
особистими, змiною характеру умов виробництва тощо. У зв'язку з цим, вносити
змil*l до графiку вiдпусток не потрiбно.

5.24. На прохалнЯ працiвника зДiйснюватИ подiл щорiчноi вiдтryстки будь-
лсоi трива.постi за упцови, що основна безперервна fi частина 

"ru"b"rr"r" "aуеЕше 14 календарних днiв.

?,25, Щорiчну вiдгryстку на вимоry працiвника переносити на iнший
Перlод або цродовжувати згiдно норм чинцого iа*онодч"сrrа УкраiЪи.
_ 5.26. Переривати, на прохання працiвникао щорiчну вiдпуЪтку, у зв'язку з

сivейними обставинами та переносити на iнштий перiод.

_ 527. Робоry в святковi, неробочi та вихiднi днi компенср ати, за згодою
CTopiH, надаЕIUIм iншого дня вiдпочинку або у грошовiй формi у подвiйному
розмiрi.

5.28, Надавати в обов'язковому порядку працiвникам вiдттустки без
5ерження заробiтноi плати у випадках, п"р.дбur.""* Законом VкрЪiЪи <Про
вi-шустки>.

5.29. Надавати електрозварнику р)чного
ri.шустку за роботу iз шкiдливими та важкими
шеЕдарних днiв.

5,з0. Надавати токарю та слюсарю з механосклад€шьних робiт, за рахунокшшгiВ ПiдпрИемства, щорiчну додаткову вiдпустку за роботЙ iз шкiдливими
L2

зварювання щорiчну додаткову
умовами працi TepMiHoM 7 (ciM)



умовzrми працi TepMiEoM 02 (два) календарних днi.5.3l. За бажацням працiвника частиЕа щорiчноi вiдтryстки може
замirповатись грошовою кЬмпенсацiею. При цьому триваrriЪть наданоi
працiвниковi щорiчноi та додатковID( вiдгryсток це повинна бути менше нiж 24
календарrшх днi.

5.З2. НаДавати працiвникам, oKpiM передбачених чиЕним закоIIодЕвством,
додатковi огrлачуванi вiдпустки за р.жуЕок прибутку Пiдприемства, тривалiспо
до 3-х калепдарних днiв у випадкaж:

- народженюI дитици (батьковi);
- вступу у тплюб працiвпика або його дiтей;
- проводiв на вiйськову сrгуlкбу дитини (батькам);
- у разi cMepTi рiдних по KpoBi або шrrюбу.
5.3З. Надавати працiвникам вiльний вiд роботи день зi збереженням

середньоi заробiтцоi плати з приводу:
- днrI народженЕя працiвника;

l - l вересня - одноrчry з батькiв, дiти яких навчаються в 1-4 класах, якщо цей,' день црипадае на робочий день.
5.З4. Правила внутрiштнього 1рудового розпорядку працiвникiв

Пiдприемства, е невiд'емною частиною Колективного договору (, одаток Ns 4 до
Колеr<павного доювору).

Профспiлка зобовОязу€ться :

5.35. Здiйснювати контроль за дотриманIшм законодавства з питань
peтc.rMy роботи, ц)ив.lJIостi робочого часу та вiдпочинку.

Сторони домовились:
5.зб. Спiльцо розгJIядати питЕlння про масовий перехiд працiвпикiв на

неповний робочий час при змiнi в органiзацii виробництва та працi.

РОЗДIЛ VI. СОЦIАЛЪНИЙ ЗДХИСТ ПРАЦIВНИКIВ

Адмiнiстрацiя зобов'язуегься :

б.1. ЗдiйснюватИ перерахуЕоК коштiВ Профспiлцi на культурно - MacoBi,
фiзкультурнi та оздоровчi заходи в розмiрi 1,5% вiд фонду оплати працi та
створювати вiдповiднi )rмови для цроведеЕня культурно-масових, спортивних
заходiв та фiзкультурно-оздоровчоi роботи, сприJIти працiвникам, якi беруть
!часть у спортивних змаганюIх, гаIryзевих спартакiадах, KoнKypcEtx, оглядtlх,
фестива.тtях.

6.2. Створювати н€шежнi
загальнообов'язкового державного
тшпасовою втратою працездатностi
щцiвника Пiдприемства.

6.3. НадаватИ працiВникам, за ix письмовою заявою, матерiалlьну
юпомоry на оздоровлення при наданнi щорiчноТ вiдпустки один раз на piK за
э-тповiдний вiдпрацьований перiод роботи в розмiрi одного посадового окладу.6-4. Надавати працiвникам, за ik письмовою заявою, наступнi
Еперiальнi допомоги у розмiрi до трьох посадових окJIадiв:

- матерiальну допомогу при виходi на пенсiю;

умови для дiяльностi KoMiciT iз
соцiального страхування у зв'язку з
та витратами зумовленими похованням
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вирiшення соцiально-побутових питанъ (один

6,5, }Iадавати працiвникам, за ix письмовою зЕUIвою, MaTepiarrbHy
допомоry, у.разi перебувадцЯ ik у вiдпустЦi по доглядr за дитиною у розмiрiодЕою посадового окJIаду один раз на piK.

6,6, Надавати, за письмовою з€UIвою ч;rена ciM'i тrрацiвника, однOразову
щ_i**у_допомоry у розмiрi до трьох посадовю( i*"дi"-"" Ь*о"*
щацiпптка Пiдцриемства.

6-7. Надавати матерiальпу допомоry працiвникам, якi втратили
щацездатrriсть (повнiстю або частково) з вини Пiдrrр""r"""а однор.*ово уpBMipi до трьох посадових ошrадiв.6,8, Надавати одrорЕtзову допомоry ciM'i працiвника, загиблого навцробшrцтвi з вини Пiдприемства, у розмiрi п'яти посадових окладiв.6.9. Забезпечим працiвникЬ 'Ьц", обладнаним й приtому iпршюrryвапня iжi.

6-10- Надавати безвiдсожовi позитсл тrрацiвникшv ца i.xпi потреби, з€цежновiл сгахсу роботтr на пiдприемствi:
- 

"Ц 
l до 2 poKiB - до 10 тис. црЕ.;- вlдZ до 5 poKiB - до 25 тис. грн.;- 

"ц 
5 ло l0 poKiB - до 40 тис. IpE.;- вц l0 poKiB - до 50 тис. грн..

позпlол надавати за умови фiнансовоi мож.гrивостi Пiдприемства, з строкомповернешUI позики, який не перевицryе 365 днiв a до оф"**"" no** ru,uпiдсrавi пiдписаного договору йi* Пiд.rр""r"r"о, 
"u 

позивltчtьником.
9.1l. Передбачати витрати Еа ЕавчаннrI працiвникiв.6,12, У разi необхiдностi, забезпечувати працiвникiв для виконаншtцосадовю( обов'язкiв проiъними квиткЕlми на мiсьйt "й;ъЁ;; JЪои""",зв'вком.
6.11 Органiзовувати доставку працiвникiв вiд центра.пьного офiсу доrcTpo й Еавпаки.
6,14. Мобiлiзованому працiвнику, однорЕвово, виплачувати

-Iопомоry у розмiрi одного посадового окладу, нез€шIежно
шередбачених чинним законодавством.

6,15, Працiвнику,. що отримав пораЕеIrшI пiд час бойових дiй в зонiпрведеЕня АТО (зонi проведеIцш операцii Об'едцанюr й,--й"ор*о"о,
Р, матерiальнУ допомоry у розмфi до трьох no"uoo"ri* оiпuдl", 

"uпцставl заяви абО службовоi записки керiвника струкц/рного пiдроздirry.
. 
j,.6 CiM'i працiвника, загиблого пiд час ЁЪЪ,i,.i-'^rЙ 

"1ъ;Т;о".о"r*_{ТО (зонi проведецня операцiТ Об'еднаних сrо;, од"ор*о"о, 
"r*чr"rЪ мiсячнуýередпо заробiтну плату за посадою.

-:|7. CiM'i працiвника, загиблого пiд час бойових дiй в зонi цроведення_{ТО (зонi проведенцrI операцii Об'еднацй й;, 
""*u*увати мiсячну середнюаобiтну плату за посадою на утриманIuI дiтей до до."."""* п"ri tB роК"rш раз HapiK.

6_18, За наявноi фiнансовоi можливостi компенс)rвати частково або

="' 

витрати працiвникал,r Еа санаторцо-курортне ol*y"*o,а пфа*r" i*
6,:9, Виплачувати заохочеЕця працiвникал,r до ювiлейних дат (20,30,40,

t4

матерiальну
вiд гарантiй



50, б0 та 70 poKiB) у розмiрi двох посадових окладiв.

Профспiлка зобов'язусгься:
6-20, Проводити систематичний ана-тliз житгевого рiвня працiвникiв та на

його осцовi вцосити пропозицii Адмiнiстрацii щодо над€rцня допомоги сiм'ям з
.Iiтьми, одиноким матерям, iнвалiдам, молодим спецiалiста.лш, тощо.6.2l. Вносити пропозицii Адмiнiстрацii щодо пiдвищення розмiру
соцiштьнrл< пiльг -rленам Профспiлки, органiзовувати цроведення культурно -
vасових заходiв для членiв Профспiлки.

6-22, З нагоди дfi IrародженнrI члеЕа Профспiлки надавати подаруЕок,
розмiр якого визIIачаеться кошторисом Профспiлки.

6.2З. Здiйснювати членам Профспiлки виплати:
- з Еагоди народженшI дитиtIи у розмiрi 5 тис. грн.;
- з Еагоди вступу у шлюб у розмiрi 3 тис. грн.;
- Еа поховання родичiв по KpoBi та шлюбу у розмiрi 5 тис. грн.;

) - у випадк.ж виявленЕя хвороби, у тому числi- хронiчнЪi, яка потребуе- оперативного операцiйного втруIаЕIIя та,/або вартiсного лiкування, у розмiрi
погодженому Профспiлкою та за E€UIBHocTi пiдтвердхgпочих док5rментiв.6,24. Здiйснювати компенсацiю частини BapTocTi санаторно-ч/рортц'D(
путiвок членам Профспiлки та ix дiтям.

6-25. Надавати члеIIам Профспiлки за ix письмовою зЕUIвою, матерiальну
допомоry один раз в piK, розмiром З тис. грн. з ypaxyBaIIHrIM фiнансовоi
уож.гtивостi Профспiлки.

6.26, ознайомrповати працiвникiв з цовими нормативно-правовими
актами з питань соцiального стрaжуванЕя та пенсiйного забезпечення, надавати
консультативну й методичIrу допомоry з питЕlнь соцiального з€lхисту.

6.27, Представляти iнтереси застрахованих осiб у KoMicii iз
загальнообов'язкового держ€вного соцiального сц)Ежування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатностi та ви,тратами з)rмовленими похованням
працiвникiв Пiдприемства.

Сторонп домовплись:
6,28. Bci виплати, компенсацii та надання матерiальнтаr допомог, зrшежить

вiд фiнансових можrrивостей cTopiH.

РОЗДIЛ УII. ОХОРОНА ПРАЦI I ЗДОРОВ,Я ПРАЦIВНИКIВ

Адмiнiстрацiя зобовlязусться :

7,1. Забезпечити виконаЕЕя законiв УкраrЪи <Про охорону працil), (Про
пожежЕу безпеку>>, iнших нормативЕо-щ){Iвових aKTiB з охороци працi, пожежноi
безпеки, технiки безпеки тощо на Пiдприемствi.

7.2. Забезпечити фiнансувантrя витрат на охороцу працi у розмiрi не
ценш нiж 0,5% вiд фонду оплати працi за попереднiй piK.

7.з. Органiзувати на Пiдприемствi розробку та виконання Комплексних
заходiВ щодо досяпIенIrя встаноВлених Еормативiв безпеки, гiгiени працi та
виробrтичого середовищa пiдвищення iскуючою рiвня охорони працi, caHiTapHo- поб5п,ових умов та запобiгання випадкatп' виробничого травматизму,
прфесiйним захворювЕlнцям, аварiям i пожежад,r.
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7 .4. Надавати Профспiлцi iнформацiю про виробничий травматизм,
професiйнi захворюванн я та умови працi на Гi звернення.

7.5. ГIiд час прийнятгя на робоry i в процесi роботи проводити
црацlвникам lнсц)уктaDк, навчЕIнюI з питань охорони црац1, з надаЕнrI медиtIIIо1
допомоги потерпiлим вiд нещасних випадкiв тощо вiдповiдцо до чинних
нормативЕо-правових aKTiB.

7.6. Забезпечити н.шежне утримання будiвель i споруд, виробничого
обладнання та устаткування, монiторинг за ix технiчним cTutHoM.

7.7. Забезпечити своечасЕе проведення на Пiдприемствi аудиry охорони
працi, оцiнку технiчного стану виробЕичого обладнанrrя та устатч/вання,
атестацii робочих мiсць на вiдповiднiсть нормативно-правовим акт€lN,l з охорони
працi в порядку i строки, що визначаються законодЕlвством, та за ix пiдсумком
вжити заходiв до усунення небезпечних i шкiдливих для здоров'я факторiв.7.8. Розробити i затвердити положення, iнструкцii, iншi акти з охороци
працi, що дiють на Пiдприемствi та встановлюють правила виконанrul робiт i
поведiнки працiвникiв на територiТ Пiдприемства, робочих мiсцях вiдповiдно до
нормативно - правових aKTiB з охорони працi.

7.9. Забезпечувати працiвникiв засобами iндивiдуального захисту,
робо.плм одягом, робочим взуттям та миючими засобами згiдно з чинними
Еормап4и зЕlконодавства, згiдно додатку 5 до Колективного договору.

7.10, Забезпечувати ycix працiвникiв загальнообов'язковим державЕим
соцiальним страхуванням вiд нещасного випадку на виробництвi та
професiйного зЕlхворювання, якi спричинили втрату працездатностi.

7.1l. Забезпечувати cTpyKrypHi пiшrоздiли Пiдприемства питною водою,
медичцими аптечками дJuI контролю за станом здоров'я црацююtIих,
дIтисептичними та дезiнфiкуючими засобами, у Toilry числi з метою запобiганtrя
поширенню гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 тощо.

7.|2. Забезпечити працiвникiв примiщенням, обладнанrлu спортивним та
iншим iцвентарем (спортивними снарядами, тощо), яке сприrпиме покращенню
здоров'я та фiзичного стану працiвникiв Пiдприемства.

7.1З. Працiвникiв, якi за станом здоров'я вiдповiдно до медичного
висЕовку потребують надання легшоi роботи, за згодою працiвника, перевести
Еа таку робоry на TepMiH, зазначений у медичному висновку i у разi потреби
встановити скорочений робочий день.

7.|4. Вiдповiдно до Закону Украiни "Про охорону працi" не застосовувати
праIцо жiнок, кеповнолiтнiх (особи BiKoM до 18 poKiB) на важких роботах i на
роботах iз шкiдливими або небезпечними умовами працi, а також не заJIучати
atiHoK до пiдiймантrя i перемiщення речей, маса яких перевицIуе встановленi для
ztiHoK граничнi норми.

7.|5. Створювати для iнвалiдiв )rмови працi з урахуваIIням медико-
еоцiальноi експертноi KoMicii та iндивiдуальних прогрЕлI\{ реабiлiтацii, вживати
.]одаткових заходiв безпеки працi, якi вiдповiдають специфiчним особливостям
dci категорii працiвникiв. Органiзовувати навчання, переквалiфiкацiю i
працевлаштування iнвалiдiв вiдповiдно до медичних рекомендацiй.7.16. Вiдповiдно до вимог Закону Украihи "Про забезпечення санiтарного
та епiдемiчного благополrшя населення" забезпечувати санiтарно-гiгiенiчнi
Flови, що запобiгаrоть виникненню захворювань прадiвникiв.
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7 .17 . За результатамИ атестацii робочих мiсць за )rмовЕlми працi,
пряlligЕицам, зайнятим на роботах iз шкiдливими умовzlпли arрuцi, 

"arа*овлювати]оIшати до посадових окrrадiв, згiдIо Додатку б до Положення про огrrrаry працi.

Профспiлка зобов'язусться :

7.18. Здiйснювати контроль за дотриманЕям Пдприемствомз (онодавства про охороЕу працi, створенням безпечню< i нешкiдливих )rMoBпрацi, цалежних виробничих та санiтарно-техцiчнrоr умов, забезпеченням
працiвникiв робочим одягом, робочим взуттям, 

- 
iншими засобами

iвллвiдуального i колективного захисту.
7||9. Проводити ала.пiз стану i причин травматизму, вимагати вжиття

профiлакштчних заходiв, пiдвищення рiвня безпеки працi, 
-усунеЕня 

нещасних
випадкiВ, пвофзахворЮвань i аварiй на виробницiвi, iтрЬтидiяти фактаrr,I
безпiдставного звинуваченIUI у Еещасних випадках саrr,rих потерпiлих.

1 7.z0. Надавати. Адмiнiстрацii пропозицii щодо у.у"Ъ*о недолiкiв зy охороЕи пралi та полiпшення умов безпеки працi.7.2l. Брати участь в атестацii робочих мiсць; у розслiдуваннi нещасних
вшrадкiв та професiйних зЕIхворювань на виробництвi; у розроЪцi комплексЕих
заходiв дJU{ досяпIенIUI встановлених нормативiв з охорони працi, впровадженнi
проIресивних технологiй, досягнень науки i технiки, засобiв меiанiзацii та
автоматизацii,

!.22. Сприяти вирiшенню питань з полiпшення умов працi, матерiально-
поб5п,овогоо медиrIного обслуговування працiвникiв, iдiйснювати контроль за
ефект.твним використаш{ям коштiв видiлених на охорону працi.7,2з. Здiйснювати медичний огляд членiв Профспiлки та проводити
роботу у разi можливостi щодо медичного cтpaxyвaншI.

7,24, Створювати необхiднi умови для пiдтримки фiзичноi культури i
спорту на Пiдприемствi.

РОЗДIЛ \ДII. ГАРАНТIi ДЯЛЬНОСТI ПРОФСПIЛКИ

8.1. Члени викоцавчого KoMiTery Профспiлки м€rють право:
безперешкодно вiдвiдувати та огJIядати ,iсц" роботи на

пiдтrриемствi, де працюють члени Профспiлки;
- за письмовоi вимоги, пiдписаноi Головою Профспiлки, вимагати i

одержувам вiд Адмiнiстрацii, iншоi посадовоТ особи Пiдпiиемства вiдповiднi
.IокумеЕти, вiдомостi та поясненIuI, що стосуються умов працi, виконання
Колекмвного договору додержанЕя закоцодавства про працю та соцiально-
економiчттих прав працiвникiв;

- безпосередньо звертатися з
lIEcbMoBo до Адмiнiстрацii;

профспiлкових питанъ усно або

- розмiщувати власцу iнформацЬ у примiщенrrях i на територii
гfi.щtриемства в доступних для працiвнйкiв мiсй;- перевiряти розрахунки з оIuIати працi та держalвного соцiаrrьного
ýтрахувttння, використаЕнrI коштiв для соцiа-тrьних i культурпих заходiв.8.2, Гарантii для працiвникiв Г[iдприемства, якi ЪЪранi до 

""*о"**о"оюмiтеry Профспiлки:
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- Змiца умов трудового договору, оIUIати працi, притягнецня до
дЕсщцшiнарцоi вiдповiдальностi вiдбуваеться в порядку визначеЕому чиЕцим
закоЕодавстtsом Украiни.

Профспiлки, Голови
вЕконавчого KoMiTeTy Профспiлки, вiдбуваеться в порядку визначеному чинним
з{rконодавством Украiни.

- Членам профспiлкових органiв, не звiльненим вiд cBo'rx посадових
обов'язкiв, надаеться вiлький вiд робом час iз збереженЕям середньоi заробiтноi
Iшати для y,racTi в консультацiях i переговорах, виконаЕня iнших громадських
обов'язкiв в iHTepecax трудового колективу, а також Еа час y.racii в роботi
вЕкоЕавчого KoMiTeTy Профспiлки, але не менше нiж двi годиЕи на тиждень.- За працiвникамИ, обраними до скJIаду профспiлкових органiв
зберiгаються соцiальнi пiльги та заохочення, встановленi дп" i"*", працiвникiв
за мiсцем роботи вiдповiдно до законодавства. За рахунок коштiв Пiдгrриемства
шо< праrriвникам можуть бути наданi додатковi пiльги.

Адмiнiстрацiя зобов'язана:
Сприяти створенню належних умов для дiяльностi Профспiлки;
надавати для роботи виконавчому koмiTeTy Профспiлки та

цроведеннrI Загальнтл< зборiв працiвникiв, примiщення з yciM необхiдним
обладнанням, зв'язком опаJIенням, освiтленням, прибиранням, транспортом.8.5. За наявностi письмових заяв працiвникiв, якi е членами Профспiлки,
щомiсячцо i безоплатно уц)имувати iз заробiтноi плати та .rap"p*ouy"ur" 

"uроrунок Профспiлки членськi профспiлковi внески працiвникiв.
8.6. Надавати Профспiлцi будинки, примiщёнrrя, споруди для веденIUI

rryльтурно-масовоi, оздоровчоi фiзкульryрноi та спортивноi роботи.8.7. Своечасно та у повному обсязi здiйснrо"ur" 
"iдра*уваЕIIя 

коштiв
Профспiлцi на культурЕО-масову, фiзкультурнУ i оздоровчу роОоrу.

РОЗДШ IX. КОНТРОЛЬ ЗАВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРУ I ВIДIОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH

9.1. .Щля розгляду опiрних питань, а також для контроJIю за виконанцям
умов цього Колективного договору Сторонами, у""орюетьс, Робоча група, яка
скJIадаеться з предстЕвцикiв CTopiH.

9,2. Складробочоiгрупиобираетьсяна зага.льцих зборах (конференцii)
трудового колективу.

9.з. Складробочоiгрупивизначеноущодатку б до цього Колективного
.]оювору.

9.4, Сторони домовились один раз на piK цроводити загальнi збори
працiвникiв для звiryвання цро виконtlнЕя уrо" ц"оaо Колективного договору
Сторонаrr,rи.

9.5. Сторони безпосередньо здiйснюють контроль за виконанням
положень цього КолективЕого договору.
_ 9.6. При виявленнi порушень виконання Колективного договору
Сто_ронИ письмовО попередкуюТь одЕа однУ для вжитгЯ вiдповiдних заходiв.9.7. У разi неможливостi викоцанIUI положень Колективного договору з
обЪктивних приtIин своечасно вносити до Колективного доювору вiдповiднi
зviни i доповнеЕIUI в порядку встановленому у Колектив"ому договорi.9.8. У випадку невикоЕ€lння чи Ееналежного виконaшrr,я Сторонаlr,rи
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- , _,::з:iь Колективного договору Сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно
- ._::с законодавства.

- ;. За три мiсяцi до закiнчення TepMiHy дii цього Колективного договору- .:--:,-:атliвИ однiеi iЗ CTopiH розпочинатИ rrереговорИ щодо скJIадання
" . -:.-:_;:вного договору на насryпний piK (роки).

Вiд П пiлки
Голова ПервинноТ профспiлковоТ
органiзацiТ державного пiдприемства
кУкраiЪський лiсогосподарський
центр та логiстики
<<у,

миловiчко
2020 ро
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Щодаток 1

до Колективного договору

про оплату працi Щержавного пiдприсмства
<<ЛiсоГосподарсъкий iнновацiйно-а налiтичний центр)>

ПОЛОЖЕННЯ

м. КиiЪ 2020
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1. зАгАльнI положЕння
Положенням про оплату працi визначаються система оплати працi

rе ffiдшриемствi, iT струкryра, строки i перiодичнiсть виIuIати заробiтноi плати,
fuшi штанrrя оIuIати працi тrрацiвникiв з мЕтою едиIrого пiдходу до формуваIrня
@Iя працi i пiдвищення MaTepiarrbHoi зацiкавтlеностi працiвникiв (да.тri -
lhлолешя).

Положення вводиться в дiю з моменту пiдписання цього
Коrеrспtвною договору, за умови peecTpauii в органах, управлiння працi та
соцiаrьцого зЕlхисту. Iз введенням в дiю цього Положення ранiше дiюче
Положеr+rя про оплату працi втрачае чиннiсть.

2. ОРГАНIЗАЦIЯ ОПЛАТИ ПРАЦI
Щжерелом коштiв на оплату працi працiвникiв е дохiд, одержаний

вваслiдок господарськоi дiяльностi.
2.2 Основою органiзацii оплати працi е почасово-цремiальна система,

побудоваrrа ,за схемою посадових ошrадiв, яка е основою формуваrrня та
.шфренцiацii розмiрiв заробiтноi плати працiвникiв. Разом з щIм Еа
[Е.шриемствi можуть проводити оIIJIату працi за погодиЕною, погодинно-
прмiальною, вiдрядною, вiшrядно-премiа:rьною (тощо) системами оплати працi.

2.з Установити на Пiдприсмствi мiнiмальний тарифний оклад (ставку)

робiтника робiтничоi професii (двiрник) у розмiрi не менттте 122 вiдсоткiв
розмiру BapTocTi велиЕIини прожиткового MiHiMyMy для працездатноi особи,
встановленоi з€rконодавством. Розмiр тарифного окJIаду (ставки) робiтника
робiттмчоТ гrрофесii (двiрник), прийrrятий за основу для розр{lхункiв окладiв
(посадових окладiв, тарифних ставок, тощо), встановJIюеться розпорядженням
Аддлiнiстрацii за погодженIuIм з Профспiлкою

2.4 На пiдприемствi може тимчасово встановлюватися норма оплати

црацi нижча за визначену колективним договором, аJIе не нижче вiд державних
норм i гарантiй в оплатi працi, та лише на перiод подолЕlння фiнансових
труднощiв, TepMiHoM не бiльше шести мiсяцiв.

2.5. Усталовrати:
2,5.|. MiцiMmrbHi мiжрозряднi тарифнi коефiцiенти для вцзначеЕця

тарифтпrх ставок робiтникiв (.Щодаток l до Положення).
z.э.z. мrнtмальнt коефlцlенти спlввlдношень мlсячних тарифних ставок

эобiтникiв до мiсячноТ тарифноТ ставки робiтника робiтничоi професiТ (двiрник)
2.5.2. Мiнiмальнi коефiцiенти спiввiдношень мiсячних тарифних

.]одаток 2 до Положення).
2.5.З. Коефiцiенти спiввiдношень посадових окладiв керiвникiв,

професiоналiв та фахiвцiв Пiдприемства до мiнiмального тарифного окладу

робiтника робiтничоi професii (лвiрник) (Додаток 3 до Положення).
2.5.4. Мiнiмальнi коефiцiенти спiввiдношень мiсячних тарифних окладiв

ок?емих категорiй працiвникiв до мiсячного тарифного окJIаду робiтника
робiтничоi професii (двiрник) (Додаток 4 до Положення).

2.5.5. Заступникам керiвникiв структурних пiдроздiлiв Пiдприемства,
цосади яких не передбаченi Колективним доювором, вст€lновлювати посадовi
окпади на 5-15 вiдсоткiв Еижче посадового окJIаду вiдповiдного керiвника.

Посадовi окпади окремим працiвника.п,t, посади яких не передбаченi
Колективним договором, визЕачаються на piBнi посадових окладiв вiдповiдних
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(атегорiЙ професiона-гliв, фахiвцiв та технiчних службовцiв.
2.6. З метою посилення матерiалrьноi зацiкавленостi працiвникiв

пi:rrриемства щодо пiдвищення ефективностi та якостi робiт на пiдприемствi
з:rстосовуються системи премiювалня. KoHKpeTHi Jrмови, розмiри i порядок
Еарацrвiшня премiй визначаються Положенням про премiювання працiвникiв
.I[ержавною пiдприемства <Лiсогосподарський iнновацiйцо-ана-тriтичний центр>
(Додаток 5 до Положення).

2.7. Перелiк розмiрiв доплат i надбавок до тарифних ставок, окладiв,
посадов}D( окладiв працiвникiв, умови ik виIuIати встаIIовJIюються з
.Iотримarlfiulм гарантiй i норм, встановлеЕих у ,Щодатку б до ПоложенIuI та
tIЕЕним законодавством.

2.8. При формуваннi схеми посадових окладiв максимальнi коефiцiенти
спiввiдношень не повиннi перевшIýrвати мiнiмальнi, установленi Колективним
.]оповором, бiльше нiж на 15 вiдсоткiв.

Окремим висококвалiфiкованим робiтникам, якi зайнятi на особливо
вiDкJIивих, вiдповiдальних роботах, заrrлiсть тарифних cTEtBoK можуть
встаЕовJIюватись мiсячнi оклади - вищi вiд мiсячноi тарифноi ставки
вiдlrовiдного квалiфiкацiйного розряду.

Затвердження Iцтатного розпису проводиться вiдповiдно до типовоi форми,
затвердженоi нак:вом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи 28 сiчня 2002 року
J{b57 <Про затвердженюI документiв, що застосовуються в процесi бюджеry> (iз
змiвами), зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 1 лютого 2002 року
Ns86/6374. ПРофесii робiтникiв з вiдрядною та почасовою тарифною оIuIатою
працi до штатного розпису не вкJIюча€ться, тЕж як це не передбачено чинним
законодzlвством.

2.9. При визначеннi тарифних ставок i посадових окладiв Пiдприемство
здiйсrпое зЕrходи щодо удосконЕuIенIuI структури заробiтноi плати. Вживае
з€lходи щодо збiльшення частки основноi (тарифноi) заробiтноi плати у середнiй,

2.|0. Винагороди за висJIуry poKiB та за пiдсумками роботи за piK
з.riйснюються вiдповiдно до Положення про )rмови виплати винагороди за
вЕсJIуry poKiB працiвникам,Щержавного пiдприемства <Лiсогосподарський
iшrовацiйно-аналiтичний ценlр> (,Щодаток 7 до Положення) та Положення про
вЕIшату вин€городи за пiдсумками роботи за piK працiвникам ,Щержавного
пi.Iшриемства <Лiсогосподарський iнцовацiйно-ацалiтичний центр> (Додаток 8
ro Положення).

2.1l. Не догryскати зниження загального рiвня оп-лати працi порiвrrяно з
рвiше прийнятим. У разi змiни умов оплати працi, з об'ективтплх причин, в бiк
погiршення повiдомляти працiвникiв не пiзнiше, як за два мiсяцi до ix
"2провадження та TepMiHoBo подати Щержлiсагентству та Профспiлцi
обrрунryвання щодо при.IиII прийняття такою рi.шенrrя та TepMiHy дii заrrиженю<
Еорм.

2.12. Механiзм формуванrrя фонду оплати працi Пiдприемства визначаеться
sаvостiйноо виходяЕIи iз результатiв ocHoBHoi дiяльностi та продуктивностi
зрацi, тарифних умоВ (дiючиХ окладiв, ставок, розцiнок), розмiрiв доплат,
а.Llбавок, премiй чи плановоi чисельностi персоцшу i середньоi заробiтноi
тIати одного працiвтrrrка з ypaxyBtIHHrIM Ti зростання та враховуеться при
*lаданнi фiнансових планiв,

власнi кошти пiдприемства використов)rються на виплату заробiтноi IIJIати та
22



lппяY заохочувальЕих виIIлат Еа )rмoBalx колективною договору вiдповiдно дочЕЕЕого з€rконодавства.
2,|з, Посадовий окJIад генераJIьцого директора встtlновJIюеться

Держлiсагеlrтством щ)и укладеннi контракту.
2.14. Здiйснюватlr оплату працi в надурочний час, вихiднi, святковi та не

робочi днi у :rорядку та iз дотримано* 
""rо., 

передбачених .u*о"одu""r"оr.2.|5. Проводити iндексацiю заробiтноi плати згiдно з чинним
:вконодавством.

_2,16, У разi пiдвищення тарифних ставок i посадових окпадiв наfп.щtриемствi вiдповiдно до законQдавчих akTiB, а також за нормами
колеIстивногО договору заробiтну плату за промiжок часу до пiдвищення
Еориryвам на коефiцiент (коефiцiенти) iT пiдвищення. Кориryвання проводити вycix випадках збереження середЕього заробiтку, передбачених з{лконодавством
(KpiM влшлат за час тимчасово1' н"прчце.дur"о"ri;.

На перiод подолацЕrI пiдприемЪтвом фiнансових труднощiв кориryвальний
коефiфент може бути зменшеций. Рiшення з цьою питчлння затверджуеться
вi.щrовiдним Еаказом за погоджеI uIм iз Профспiлкою. I

2.17. Спецiалiстам пiдrриемств .u *фi"""цr"о виробничою щ)актикоюсryдеrrтiв вищих навч€lлъних закладiв, yrHiB професiйцо-техцiчцю( )пrилищцроводити доIшату щомiсяця за фактичнi днi виходу сryдентiв та yrHiB на
т*"T в таких розмiрах: при чисельностi практикантiв 1-2 чоловiки - 5вiдсоткiв,3-4 - 10 вiдсоткiв, s-z - ts вiдсоткiв, B-io - zo вiдсоткiв оо-rо"*о"о.оокJIаду (ошrаду).

2,18, Працiвникаrr,tо якi пр_оходять строкову вiйськову сщскбу, вiйськову
1тужбу за призовом пiд час мобiлiзацii на-особливий перiод, ;. ;; бiльше 18rriсяцiв зберiгаються мiсце роботи (посада) та виплачуеться середнiй мiсячний
заробiток.

2,19, В пiдроздiлах, де немае необхiдностi утриIчfувати спецiальний штат
ремонтних i обслуговуючих робiтникiв, робiтний'(вйii; .р"оБр".r" та iH.)вЕкоЕують Bci роботи по ремонту i технiчному обсфо"уван"о frй".rорr""*засобiв у робочий час. ВикоцанЕя таких робiт оплачрrати працiвникам у розмiрiЕе lище III розряду на вiдповiдних роботах.2.20. Пр" перебуваннi працiвника в. вiдrядженнi, днi вiдрядженrrяоIшачlються як Bci iцшi робочi днi мiсяця. Якщо ж розмiр за|обir"оij.rпа* .u,шi вiдрядження виявиться меЕше серед}Iього заробiтку працiвника,
роФаховЕlного виходячи з виплат за два кarлендарних мiсяцi,'що пaр"дуnoru
чiсяrцо, в якомУ почаJIосЯ вiдрядження, згiдно з ПорЪдком оо*""п""оЪередньоi
заробiтноi плати, затвердженим постаЕовою КМУ вiд 08.02.1995 роЫХ! l00, тов цьому випадку перiод перебування у вiдlядженнi огrrrачуеться виходячи iзоереднього заробiтку.

Встановлювати працiвникам за
рз'iЪний характер роботи у розмiрi
}- режимi роз'iЪноi роботи.

роботу з роз'iЪним характером, надбавку за
150 гривень за день перебування працiвника

ПрацiВникам, що працюють за сумiсництвом нараховув атизаробiтну плату за
фактично вiдпрацьов анийчас. 

:^^ vЕrvvl ДДДJ

посадовi оклади працiвникiв, попереджених про звiльнення за п.6 ст. зб таш_п,1,2i б ст, 40 КЗпП Украiни,тIрипереглядi в цей перiод умов оплати працi непriнювати.
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Генеральний дирекгор Пiдприемства затверджуе структуру, цтатций розпис
ffi,щrриемства, мiсячний фонд оплати працi, а тzжож встанов;rюе надбавки i
.trolulaти до посадових окладiв працiвникiв, премii та iншi заохочува;rьнi та
колшенсацiйнi вrпlлати.

3. структурА зАроБIтноi плАти
3.1. Струкryра заробiтноi плати скJIадаеться з ocнoBHoi й додатковоi

зalрплати, а також iншrаr заохочувЕtJIьних i компенсацiйних виплат, змiст яких
поJUIгае в наступному:

Основна заробiтна плата е обов'язковою винагородою працiвника за
впконЕлну ним робоry, згiдно з установJIеЕими нормaлDIи працi (посадовi
обов'язки, норми часу, норми виробiтку, норми обслуговування тощо) i
встановJIюеться у виглядi посадових окладiв, тарифних окпадiв (ставок) тощо.

,Щодаткова заробiтна IuIaTa - це вин{города за црацю понад установленi
Еорми, за трудовi успiхи й винахiдливiстьо особливi умови працi, компенсацiйнi
виIUIати, передбаченi чинним законодавством та цим колективним доювором.

4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ЗАРПЛАТИ
4,| Виплачувати заробiтну гrrrаry працiвникам реryJIярно у робочi днi

.щiчi на мiсяць через промiжок часу, що не перевищуе шiстнадцять к{шендарцих
днiв:

- заробiтна плата за першу половину мiсяця - до 20 числа (вкrпочно)
поточною мiслIя (за фактично вiдпрацьований час);

- остаточЕий розрахунок - до 5 числа мiсяця (включно), наступного за
звiтним.

4.2. Вигrrrачувати заробiтку плату IIЕшередоднi У Pai, якщо день iT
виIuIати збiгаеться з вихiдним, святковим або неробочим днем.4.З. Не пiзнiше нiж за один день до виплати заробiтЕоi плати видавати
працiвIrикам розрахунковi листи з iнформадiею про iT нарахування i утримаш{я
за вiдпрацьований мiсяць.

4.4, Виrrлачувати заробiтну плаry працiвникам Пiдприемства за час
щорiчноi вiдпустки не пiзнiше нiж за три дIi до ii почапсу за умови под{rнюI
зЕuIRи IIе пiзнiше як за 14 ка-тrендарних днiв.

Вiд Пiдприемства: Вiд Профспiлки
Заступник генераJIьного директора з

державного
iсогосподарський

,чний центр)

Голова ПервинноТ профспiлковоТ
органiзацiТ державного пiдприемства
<УкраТнський лiсогосподарський

.В. Миловiчко
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Щодаток 1

до Положення про оплату працi

Розряди

I II шI Iv ч vI
.цдрозряднi тарифнi коефiцiенти 1.00 1.08 |.20 1.35 т.54 1.8

Мiнiмальнi мiжрозряднi тарифнi коефiцiенти для визначення
тарифних ставок робiтникiв

Вiд Пiдприемства: Вiд Профспiлки
Заступник генер€шьного директора з
аналiтичних питань державного
пiдприемства <<Лiсогосподарський

Голова ПервинноТ профспiлковоТ
органiзацiТ державного пiдприемства

лiсогосподарський
центр консЕLптинry та логiстики

.В. Миловiчко

W
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(двiрник)
}ф

п/п Види виробництв та робiт
Коефiцiенти спiввiдношення
мiнiмапъноI тарифноi ставки

до мiнiмальноi тарифноi
ставки робiтника робiтничоi

професii (двiрник)
1 2 aJ

1 Розвантаження, обрубування (обрiзування) сучкiв,
розкряжування хлистiв ; корування; сортування,
штабелювання деревини; навантаження iT на
автомобiльний транспорт, розколювання дров тощо

1.20
2 Роботи:

а) для трактористiв-машинiстiв
б) для робiтникiв (ручнi роботи)

1.31

1.0
J ,Щеревообробна промисловiсть 1.05

4 Робiтники, зайнятi на peMoHTi усrаоу"а"""
(рухомого складу, автомобiлiв), верстатних роботах
i на роботах в спецiалiзованих дiльницях
(енергетичних, паросилового господарства,
ковшIьських та iнших),
трактористи на транспортних роботах ( з
норм€rльними умовами працi)

1.09

5 Будiвельнi та ремонтно-будi"ел""i робо* 1.20

Щодаток 2

до Положення про оплату працi

мiнiмальнi коефiцiснти спiввiдношень мiсячних тарифних ставок
робiтНикiВ до мiсЯчноI тарифноi ставки робiтника робiтничоi професiТ

Автомобiльний транспорт

ВодiТ автотранспортних засобiв
I. Вантажнi автомобiлi
вантажнiсть
автомобiлiв

(в тонах)

I група бортовi автомобiлi
та автомобiлi фургони

загЕ}льного призначення

II група спецiапiзованi та спецiапънi
автомобiлi: самоскиди, цистерни,

рефрижератори, пожежнi,
техдопомоги, автокрани,

автонавантажувачi та iншi; сiдельнi
тягачi з напiвпричепtlми. Бортовi

автомобiлi, переобладнанi для
пеРевезення людей.

до 1,5
вiд 1,5 до 3

вiд3до5
вiд5 до7
вiд7 до 10
вiд 10 до 20
вiд 20 до 40

1,40
|,44
1,50
1,59
1,66
7,74
1.87

7,44
1,50
1,59
1,66
7,7 4
1,87
2,08
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бiл

втобуси ( в т. ч. спецiальнi
Клас автобуса Габаритна довжина

автобусiв (в метрах
MiHiMalrbHi коефiцiенти

особливий ма.гtий
малий

середнiй
великий

До5
а) понад 5 до б,5

б) понад 6,5 до 7,5
понад 7,5 до 9,5

а) понад 9,5 до 1 1

б) понад 11 до 12

|,46
|,52
1,70
1,87
2,08
2,|9

Примiтка:
розмiри мiсячнrаr тарифних ставок робiтникiв I розряry визначаються

множеннrIм вiдповiдного коефiцiенту на розмiр тарифноi ст.вки робiтника
робiтничоi професii (двiрник), встановленоi у Колективному договорi.

Тарифнi ставки робiтникiв наступних розрядiв визнач€lються IIIJIяхом
MEoжeHIUI тарифноi ставки робiтничоi професii (двiрник) на вiдповiднi
мiхсрозряднi тарифнi коефiцiенти.

Годицнi тарифнi ставки робiтникiв розрЕжовуються вI,D(одячи з
середньомiсячноi норми тривалостi робочого часу (середньомiсячна норма
тривалостi робочого часу в 2020 роцi при 40 годинному робочому тижнi - 166,83
години).

ш А

)

. Jlегковl автомоОlл1 ( в т.ч. спецl€lJlьнl

клас автомобiля робочий обсяг
двигуна (в лiтрах)

Мiнiмапънi коефiцiенти

особливий малий
середнlи
великий

до 1,8

вiд 1,8 до 3,5
бiльше 3,5

1.40

|.44
1.50

Вiд Пiдприемства: Вiд Профспiлки
Заступник генерчLльного директора з
аналiтичних питань державного

iнновацi иЙ центр)

Голова ПервинноТ профспiлковоТ
органiзацiТ державного пiдприемства
<Украшський,,,.,.:: лiсогосподарський
центр конс€lJIтинry та логiстики
ЦщрцФонс€lJIтинг>

LВ.Тlнатюк

tr#ьýýiiý#
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Додаток 3

до Положення про оплату праui

до мiнiмальний тарифного окладу робiтника робiтниЧоi професii (двiрник

Найменування посад
Коефiц rенти

максимальний
Генераlrьний директор за контрактом за контрактом
Заступники директорц началъник вiддiлу
прогрaмного забезпечення, головнi:
бухгалтер, eKoHoMicT

з,44 з,96

Начапьники управлiння, керуючi
вiддiлень, начЕLпьники вiддiлiв:
економiки, юридичного забезпечення,
управлiння персонЕtлом та iншi

э )Zэ з,7|

Нача-пьники вiддiлiв, начапьник вiддiлу
органiзацiйного забезпечення та iншi 3,02 з,47

Нача-пьники вiддiлiв матерiалъного,
автотранспортного забезпечення та iншi 2,8l э )Zэ

Iнженери-[рограмiсти, програмiсти 2,7 3,11

Провiднi: iнженери, економiсти,
бухгалтери, юрисконсульти, менеджерз
персонаltу, фахiвець з публiчних
закупiвель та iншi

2,58 2,97

Менеджер I категорii, фахiвець з

публiчних закуlriвель I категорii
2,з5 2,7

Менеджер II категорii 2,12 2,44

Коефiцiенти спiввiдношень
посадових окладiв KepiBHиKiB, професiоналiв та фахiвцiв Пiдприсмства

Вiд Пiдприемства: Вiд Профспiлки
Заступник генерального директора з

аналiтичних питань державного
пiдприем согосподарськии
iнновацi центр)

ý
\€ |]

t

Голова ПервинноТ профспiлковоТ
органiзацiТ державного пiдприемства
<Украiнс,
центр
кУ

, J. Миловiчко

шýt-q#/ 2-/ Kiii:..rffлrcK0Hсlл}{i{гr,,,i,i:,l,y' д
Ё;iii иеьтиоiкашйний,,i::;i$it/, ýWffi
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Примiтка:
За використанням у роботi

зайнятi прибиранням туалетiв,
мiсячного окладу.

дезинфiкуючих засобiв, а

установлювати доIIлати у
також працiвникам, якi

розмiрi 10 вiдсоткiв до

Мiнiмальнi коефiцiснти спiввiдношень мiсячних тарифних окладiв

окремих категорiй працiвникiв до мiсячного тарифного окладу
обiтника оaarтничоl п ll вrрник

Найменування професiй робiтникiв

1

робiтники

Пiдсобний робiтник

Коефiuiенти
спiввiдношення

2

1

|,46

Опалювач, прибиралъник
примiщенъ, прибираlrьниL

-iер"rорiй, прибираrrъник виробничих
службових примilцень, двiрник тощо 1

ру{ного зварювання, слюсар з

механоскладальних робiт .q_щ*t
1,3

P.r rriT qD.глтl.rятrсrтпптнIdх засобiв |,44

руди, fIеку, вугiлля, вугiльного
маси, азбесту, негашеного вапна,

Д/\rлlд gD дч дуфддчддчt/ 4длллдл ---

Р 
"бir""-" 

. urnrr"ri rru вантажно -розвантажувальних ро ботах

I. Вантажники:
При навантаженнi (розвантаженнi)
брикету, креозоту, подовоi i анодноТ
мiнепалънот вати. цементy;

1,98

1,56

п. Робiтники комплексних бригад, що виконуютъ вантажно-

розвантажувальнi роботи iз застосуванням засобiв комплексноi

механiзацii i сумiщають професii вантажника i механiзатора:

при HaBaHTaxieHHi (розвантаженнi) руди, пеку, вугiлля, вугiльного

брикету, креозоту, подовоi i анодноТ маси, азбесту, цементу, iнших

шкiдливих для здоров'я вантажiв, вантажiв, що змерзлися, i вантажiв з

вагою одного мiсця бiлъш як 50 кг.

Пр" 
"a*"r"o*e""i 

(розван

2,79

1,98

Вiд Пiдприемства: Вiд Профспiлки

Заступник генер€lJIьного директора з

аналiтичних питань державного
пiдприемс_ согосподарськии
iнновацi иЙ центр)

ffi
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Голова Первинноi профспiлковоТ
органiзацii державного пiдприемства

лiсогосподарськиЙ
та логiстики



Щодаток 5

до Положення про оплату працi

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв rЩержавного пiдприсмства

<<Лiсогосподарськи й iH н о вацiй но-а нал iтич н и й центр)>

м. КиТв 2020
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1. зАгАльнI положЕння

Положенrrя) визначае )rмови та порядок премiювання працiвникiв з метою
матерiаrrьного стимулювання до сумлiнного та якiсного виконанця cBo'ix
посадових обов'язкiв, iнiцiативного та творчого пiдходу до вирiшення
постаыIеЕих завдань, нaUIежного забезпечення трудовоi та виконавськоi
дисциплiни.

1.2 .Щiя цього Положенrrя поIцирюеться на Bcix працiвникiв
Пiдприемства.

1.3 На ГIiдприемствi встацовлено TaKi види премii:
- за lрудовi досягнення;
- до державних та професiйних свят.
1.4 Премii виплачуються працiвникам в з€Iлежностi вiд фiнансовоi

можливостi Пiдприемства.
1.5 Працiвникаrrл, що перебувають у службових вiдрядженнях, премiя

нараховуеться за фактично вiдпрадьований час.
2. )rмови нАрАх)rвАння IIрЕмIи

2.|. Премiя за трудовi досягнення нараховуеться вiдповiдно до
особистого вкладу праrдiвника в загшrьнi результати прадi.

2.2. Пiдставою дJIя нарахування премii за труловi досягнення е

дотримання працiвником наступЕих умов:
- викоЕ€lння посадових обов'язкiв та завдань (обсяг роботи, що

викоЕуеться; якiсть виконанIIJI; планування роботи; супллiнне виконання

дору{еЕь та ступень y.racTi у ix виконаннi; самостiйнiсть у прийнятгi рiшень);
- професiйна компетентнiсть фiвень професiйних знань; професiйнi

вмiння i навики; caMoocBiTa; проявлення iнiцiативи; оперативнiсть мислеЕнrI;
працездатнiсть та витривЕIлiсть; спiвробiтництво);

- виконавча дисциплiна (рацiональне виконання завдulнь з постiйним
додержанням TepMiHiB, надiйнiсть у вирiшеннi завдаЕь повсякденноi дiяльностi);

- трудова дисциплiна (дотримання прЕвил внутрiшнього трудового

розпорялку).
2,З. Конкретний розмiр премii за трудовi досягнення визначаеться у

наказi Адrлiнiстрацii на пiдставi подаЕь керiвникiв вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв Пiдприемства та заступникiв генерального директора,

2.4. Генеральний директор вправi кореryвати розмiр премii працiвникшr
та самостiйно його встановлювати.

2.5. Нарахування премii за трудовi досягненЕя здiйснюеться щомiсяця в

за.irежностi вiд фiнансовоi можливостi Пiдприемства.
2.6. Працiвникам, прийнятим на робоry протягом розрЕжункового

перiоду, премiя за трудовi досягнення нарЕIховуеться за фактично
вiдпрацьований час.

2.7. Премiя до державних та професiйних свят може нараховуватись
працiвникаrrл на пiдставi нак.ву Адмiнiстрацii за супллiнну працю, зрд}кове
виконанЕя сrryжбових обов'язкiв. Наказ Адмiнiстрацii про виплату премii до
державнш( та професiйних свят видаеться на пiдставi подання голови
Профспiлки. .Щана премiя нарЕхову€ться працiвникам в одЕаковому розмiрi, але
не менше, як 50Yо прожиткового MiHiMyMy для працездатцоi особи.

,

2.8. ЩержавниN{и та професiйними святами, до який виплачусться

з1
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зазЕачена премlя е:

Новийрiк - l сiчня;
Рiздво Христове - 7 сiчня;
Мiжнародний жiночий день - 8 березня (жiнкаiv);
Мiжнародний день лiсiв - 21 березня;
Великдень - щороку змiнна дата;
,Щень Конституцii Украiни - 28 червrrя;

.Щень Неза-тrежностi УкраiЪи - 24 серпня;
,Щень прадiвника лiсу - третя недiля вересня;

,Щень захисника УкраiЪи - 14 жовтня.
2.9. Премii до державних та професiйних свят виплачуеться працiвцикаI\t

незалежЕо вiд того чи перебувають вони на день виплати премiй у щорiчнiй,
IIавчаJIьн1и вlдIryстцl чи ммчасовlи непрацездатIIост1.

3. РОЗМIР ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ IIPEMII ЗА ТРУДОВI
ДОСЯГНЕННЯ

3.1. Премiя за трудовi досягненюI може виплачуватись працiвникам
Пiдприемства у розмiрi до 200Yо включно. ГенераrrьниЙ директор Пiдприемства
мае право встановлювати окремим працiвникаru iндивiдуальний розмiр премii,
який перевицryе200 Yо.

З.2. Базою для нарЕжув.rнIfi премii за трудовi досяпIенюI е посадовий
оклад (тарифна ставка) працiвника за факшrчrrо вiдпрацьований у звiтному
перiодi (мiсяцi) час з урахуванням надбавок i доплат, якi встановленi
працiвникам.

3.3. Виплата премii за трудовi досягнення здiйснюеться щомiсячЕо Еа
пiдставi наказу генерального директора Пiдприемства.

З.4. Працiвникам, якi звiльнилися за власним бажатпrям i не
вiдпрацюва-тrи повний розрЕtхунковий мiсяць, та якi звiльнились з приЕIин,
визначених п.п.1-6 ст. 36, п.п.1, б ст.40 КЗпП УкраiЪи, а також у зв'язку iз:

- переведеIlIuIм на iншу робоry за висновком МСЕК;
- у випадку cMepTi працiвника;

3.5. У разi недотримання працiвником умов, передбачених цим
Положенням премiя за трудовi досягнення може взагалi не нараховуеться.

З.6. Контроль за виконанням умов премiювання, за правильним
застосуванням здiЙснюють керiвники вiдповiдних структурних пiдроздiлiв
заступники генерального дцректора.

3.7. Премiя виплачуеться пiсля закiнчення звiтного перiолу при виплатi
зарплам за звiтний мiсяць.

ik
та

Вiд Пiдприемства: Вiд Профспiлки
Заступник генерапьного директора з
аналiтичн питань державного
пiдпр iсогосподарський
1нно иЙ центр)
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Первинноi профспiлковоТ



Щодаток б

Що Положення про оплату працi

ПОЛОЖЕННЯ
про надбавки та доплати працiвникам

м. Киiв 2020
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1. зАгАJьнI положЕння
1.1. Положення про надбавки та доплати црацiвникам ,Щержавного

пiдприемства <<лiсогосподарський iнновацiйно-аrrалiтичний центр>> визЕачають

уI\[ови та порядок 
""r*о"оЪ*"", 

скасуванЕя або припинення виплати надбавок

та доплат працiвникам Пiдприемства.
1.2. ПоложенЕя запроваджу€ться з метою матерiального стимуJIювzIнIU{

високопродуктивноi та iнiцiативноi працi, пiдвищецня'fi ефективностi, якостi,

зацiкавлЪноЪтi у досягненнi'fi кiнцевого результату та посилеЕюI персональноi

вiдповiдальностi за доруrену робоry або поставлеЕе завдання,

1.3.КонкретнийрозмiрнадбавкипрацiвникаruВстаIIоВлюеТься
iндивiдуально нЪ пiдставi rrодчrrо керiвника структурЕого пiдроздiлу,

заступника геЕерЕrпьного д4ректора на iм'я генер€шIьного директора,

2. види, розмIри нАдБАвок тА доплАт
адбавки до посадового окладу працiвникам встановлюютъся:Z.|. Надбавки до посадоВоГооклаДУПрацlВникаМВg'r'анUБJrrururЬ'l/)r.

Найменування налбавок Розмiри надбавок

А) За класнiсть :

водiям легкових i вантажних
автомобiлiв, автобусiв

Тр актористам -м ашин i стам

|0) За стаж роботи
|rрu*rористам-
lмашинiстам

lвiд2до5рокiв
lвiд S до 10 poKiB

|вiд 10 до 15 poKiB

lпо"uд 15 poKiB
l

по спецiальностt

Водiям 2-го класу- 10 вiдсоткiв
1-го класу-25 вiдсоткiв встановленоi тарифноi ставки

(окладу) за вiдпрацъований час водiем.

Тр актори стам -машинi стам
2-го класу- 10 вiдсоткiв
t -го класу-20 вiдсоткiв
заробiтноi плати за роботи виконанi на TpaKTopi.

I

|В вiдсоткiв заробiтноТ плати

ltO "iд.откiв 
заробiтноТ плати

|tЗ "iлсоткiв 
заробiтноi плати

|16 вiдсоткiв заробiтноi плати
l

За високу професiйну
майстернiсть (встановлюетъся
окремим висококва_тriфiкованим

робiтникам персонально)

Щиференцiйованi надбавки до тарифних

ставок робiтникiв:
3-го розряду-12 вiдсоткiв
4-го розряду- 1 б вiдсоткiв
5-го розряду-20 вiдсоткiв
6-го i вищих розрядiв -24 втдсотки

За високi досягнення у працi Що 100 вiдсоткiв посадового окладу. Пр"
погiршеннi показникiв роботи надбавки

зменшуються або вiдмiняються повнiстю.

за виконання особливо важливоi

роботи (на TepMiH if виконання)
ф 50 вiдсоткiв посадового окладу. Пр"
погiршеннi показникiв роботи надбавки

зменtlгуIотъся або вiдмiняються повнiстю.

За складнiсть, наrrруженiсть

роботi
ЙДо SOSO 

"Исоткiв 
посадового окладу
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На Пiдприемствi працiвникам можутъ встановлюватисъ TaKi

доплати:
розмiри доплат

Найменування доплат

)онду заробiтноi плати та посадовим окладом

улиiщуваноi вакантноi посади (тариф"lо',-л,зjr*"}

ередумовою для сумiщення професiй 1посал)

швнiсть у штатному розписi професii (посади),

iщають, mle вона заJIишаетъся вакантною,

iвникiв пiдприемств, iх
KiB, головних спецiапiстiв,

iвникiв структурних пiдроздiлiв,

iддiлiв, цехiв, служб та iх
икiв)

кономii за тарифними ставками i окладами, якi могли б

иплачуватись за умови нормативнот чиселъностi

рацiвникiв.

розширення зони обслуговуваIIня

э збiлъшення обсягу робiт

становлюеться адмiнiстраuiсю окремо в кожному

иПаДкУВЗшIеЖностiвiлобсягУробiт,квалiфiкацii
рацiвника

виконання обов' язкiв тимчасово

iдсутнього працiвника

,рuчiu"Йкам наступних професiй :

зварювальних -12% (пр" yMoBi роботи
варювалъником 85% робочого часу на виконанн1

варювалъних робiт);

-пiбу"-ъник на станках по дереву-4%;
токар у розмiрi 4 вiдсотки до посадового окладу;

слюсар з механоскладшIъних робiт у розмiрi 4 Bi

о посадового окладу.

фОоrу у важких i шкiдливих та

иво важких i особливо

р"б*у у вечiрнiй час - з 18 до 22
jин (при багатозмiнному режимi

робоrу u нiчний час (з 22 до 6

а перiод освоення нових норм

удових затрат

з5
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2.З. На Пiдприемствi працiвникам виплачуються TaKi одноразовi грошовi
винагороди (виплачуються пlд час нагородження):

Найменування винагороди Розмiри винагороди

Працiвникам, якi нагородженi :

а) ,Щержавними орденами та
медалями Украiни, грамотами
BepxoBHoi Ради Украiни,
Почесними грамотами Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

Три посадовi оклади (мiсячнi тарифнi оклади (ставки))

б) <Вiдмiнник лiсового
господарства УкраiЪи>

Щва посадовi оклади (мiсячнi тарифнi оклади (ставки))

г) Грамотами .Щержавного агентства
пiсових pecypciB Украiни.

У розмiрi одного посадового окладу (мiсячнi тарифнi
оклади (ставки))

ц) Подяками 
'Щержавного 

агентства
пiсових pecypciB Украiни,
Грамотами Пiдприемства

0,5 посадового окладу (мiсячнi тарифнi оклади (ставки)).

.Щоплати за науковий сryпiнь та надбавки за почесЕе звання провадяться у
разi, коли дiяльнiсть працiвника за профiлем збiгаеться з ЕЕuIвним сryпенем або

почесним званням.
Якщо працiвнику присвоено почесне звання i науковий сryпiнь, йому

виIшачуються надбавка i доплата в установлених розмiрах.
Робота понад нормальну тривалiсть робочого часу не ввЕlжаеться

надурочIIою i за Hei не здiйснюеться додаткова оплата перепрадьованого часу.
За наявностi "Заслужений лiсiвник Украiни" та "Почесний лiсiвник УкраЪи"

надбавки до посадового окJIаду виIIлачуеться за одЕим (вищим) розмiром.

З. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕНIIЯ,
СКАСУВАННЯ, ПРИПИНЕННЯ НАДБАВОК

3,1. Bci надбавки встановлюються та скасовуються працiвникам
Пiдприемства на пiдставi наказу генер.шьного директора Пiдприемства за

подЕшIням керiвника вiдповiдного структурЕого пiдроздiлу.
З.2. Генеральний директор встановлюе та скасовуе надбавки особисто

засч/пникам генерального директора та керiвникаlr,r структурних пiдроздiлiв, якi
йому безпосередньо пiдпорядковlпоться.

З.З, Надбавки, доплати можуть встановJIюватись, скасовуватись та
припинятись ix виплата генеральним директором Пiдприемства lвраховуючи
фiнаясову можливiсть пiдприемства.

З,4, Надбавка за високi досяпlеЕнrl у працi встаIIовJIюеться працiвникам
з врахранням таких критерiiЪ, як: трудова та викоIIавська дисциплiни, якiсть та
срfлlннlсть виконанЕя доручених працlвников1 завдань, певш результати та

досягнення в роботi, срллiнне та вчасне виконання ним своiх посадових
обов'язкiв та виявлений при цьому piBeHb
компетентностi, а також проявлення iнiцiативи.

3.5. Надбавки встаfiовJIюються, як цравило, за результатами роботи не

ранiше нiж через один мiсяць з дшI працевлашIтування.
З.6. При переведеннi працiвника з одного структурного пiдроздiлу в

iнший або з однiеi посади на iHTrTy питаннrI збереженrrя або встановлення
надбавок вирiшуеться в iндивiдуа-тrьному порядку на розсуд керiвництва.
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3,7. Контроль за вiдповiднiстю якостi роботи встtlновленим розмiрам
надбавки здiйснюеться керiвниками структурЕих пiдроздiлiв, заступIIикЕIми

генерЕшьЕого директора. При погiршеннi якостi роботи, несвоечасного

викоЕalIIЕя завдань i порушеннi трудовоi дисциплiни надбавка скасовуеться або

зменцIуеться на пiдставi службовоi записки керiвника структурного пiдроздiлу,
заступника генерального директора або самостiйно геЕеральним директором.

з.8. У разi погiршення фiнансовоi можливостi пiдприемства виплата

надбавок може бути припинеЕа на пiдставi наказу Адмiнiстрацii.

4. порядок встАновлЕння,
СКАСУВАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ДОПJIАТ

4.|. ,Щоплата за сумiщення професiй (посад) встановлюеться за згодою
працiвника у разi, якщо це економiчно виправдано та не призводить до
погiршення роботи за основною посадою.

сумiщення професiй (посад) це виконаннJI працiвником разом iз своею

основною роботою, обумовленою трудовим договором, додатковоi роботи за

iншою професiею чи посадою (в межах робочого часу за основною роботою) й
за умови, що посада у штатному розписi вакантЕа.

4.2. Рiшенrrя про конкретний розмiр доплати приймаеться керiвником
Адмiнiстрацii залежно вiд складностi, характеру, обсяry викоrтуваних робiт,
витрат основного робочого часу.

4.З. ,Щоплата за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника
встановлюеться працiвниковi за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього
працiвника без звiльнення вiд cBoei ocHoBHoi роботи наказом Адмiнiстрачii.

Виконання обов'язку тимчасово вiдсутнього працiвника без звiльнення
працiвника вiд cBoei осповноi роботи - це заrrлiна працiвника, вiдсутнього у
зв'язку з тимчасовою нецрацездатнiстю, вiдпусткою, вiдрядженням, соцiальних
вiдгryстках та з iнших причин, коли вiдповiдно до чинного законодавства за ним
зберiгаеться мiсце роботи (посада), без звiльнення вiд основних трудових
обов'язкiв.

4,4. Таку доплату можна роздiлити мiж кiлькома працiвниками залежно
вiд обсяry додатково виконуваних робiт (обов'язкiв).

4.5. .Щоплата за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника
не встановлюеться за виконalннrl обов'язкiв по вакантнiй посадi.

4.6. Конкретний розмiр доплати за виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутнього працiвника визначаеться керiвником структурного пiдроздiлу,
заступником геЕерального або генеральним директором самостiйно у наказi.

4.7. Працiвника:r,l, якi е заступниками вiдсутнього керiвника доплата за

виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвника не проводиться. У
випадку коли у керiвника icHye декiлька засryпникiв, тимчасове виконання
обов'язкiв покJIадаеться Еа одЕого з них наказом геЕераJIьного директора
Пiдприемства, доплата у такому випадку не проводиться.

з7



.Щоплата за роботу iз шкiдливими умовами працi встановлюеться на
пiдставi проведеноi атестацii робочих мiсць.

Вiд Профспiлки
Заступник генерапьного директора з
аналiтичних питань державного
пiдприемства <<Лiсогосподарський

Голова Первинноi профспiлковоi
органiзацiТ державного пiдприемства
<УкраТнський лiсогосподарський
центр консzlлтинry та логlстики

В.В. Миловiчко

зв



Додаток 7
до Положення про оплату працi

ПОЛОЖЕННЯ
про умови виплати винагороди за вислуry poKiB працiвникам

щержавного пiдприемства <лiсогосподар.r*"t iнновацiй но-а налiти ч н и й
центр>

м. КиiЪ 2020
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Розмiр винагороди у вiдсотках до
посадового окладу (окладу,тарифноi

Стаж роботи, який дае право

на отримання винагороди за вислугу

iдlдо3рокiв
10д3до5рокЦ

5 до 10 poKiB
20iд 10 до 15 poKiB
25iд 15 до 20 рокЬ

онад 20 poKiB

1. зАгАльнIположЕнЕя
1.1. Положення розроблене вiдповiдно до Законiв Украiни "Про oTrrrary

,rрuцi'l "Про *on"*""""i до.о"ор" i угоди", Кодексу законiвлро 
"ryоy Y_llЧ

гъarrодчрa"*оaо кодексу з метою залучення та закрiплення кадрlв на

Пiдприемствi.
|.2. Положення визначае

винагороди за вислугу poKiB

Щержлiсагентства.
1.3. Положення поширюеться

Пiдприемства.
|.4. Винагорода за висJryry poKiB виплачу€ться працlвЕикам щомlсяtlно в

залежностi вiд фiнансового стаЕу пiдприемства у вiдсотках до посадового

окладУ (тарифноi ставки) за основною посадою залежно вiд стажу роботи в

1.5. Винагорода за висJryry рокlв Ее виплачуеться:

- тимчасовимпрацiвникам;
- особаrrл, якi праIцоють за зовнiшнiм та внутрiшнiм сумiсництвом

(працiвники, якi працюють за сумiсництвом i виконують на тому самому

пiirrрие*ст"i поряд iз своею основною роботою, з)дdовленою трудовим

договором додаткову робоry за iншою професiею (посадою) або обов'язки

тимtIасово вiдсутнього працiЬника без звiльнення вiд cBoei основноi роботи, то

на додаткову заршIату винагорода за вислуry poKiB не нараховуеться,)

2. оБчислЕння стАжу роБоти, який дА€ прАво IIА
ОТРИМАНЕЯ ВИНАГОРОДI ЗА ВИСЛУГУ POKIB

2.|. У стаж роботи, що дае працiвникам щ)аво на отримання виЕагороди

за висJrуry poKiB, включасться весь час роботи на Пiдприемствi,

2.2. У стаж роботи, що дае працiвникам право на отриманЕ,I винагороди

та його терr.r:горiапьнIlD( оргЕlнах.
Час cTpoKoBoi вiйськовоi служби, якщо безпосередньо перед цризовом

па вiйськовУ .йОУ працiвник працював на Пiдприемствi i поступив на робоry

на Пiдприемство згiдно з чинним законодавством,
Час навчання Еа курсах з пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення

квалiфiкачii з вiдривоМ вiд роботи, якщо до зарахування IIа курси працiвнил

порядок нарахуванн я та виплати працiвникам

в залежностi вiд стажу роботи в системi

30
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працюв€в Еа Пiдприемствi i поверЕувся до мiсця роботи протягом одного мiсяцявiд дня закiцчення Kypciв.
Час роботи на виборних посадах.
Перiод вiдгryстки для догляду за дитиною до досягнеЕюI пею Bircy трьохрокlв, а у виняткових випадк€lх, якщо за медичЕими покuлзанЕями дитинiпотрiбний домашцiй догляд - перiод додатковоi вiдгryстки без збереження

1?r9lт"i плати три1Tiспо, 
""знаir"йrJilп"о"*"ому висЕовку, €uIе це бiльцrенlж до досягнеI lя дитиною BiKy шести роЙв.

3.ПОРЯДОК HAPAXYBAHH,I I ВИПJIАТИ ВИНАГОРОДИ ЗА
З.1. 

"""u.ороllл 
* ":ff#ЧI-"':Yfi*о"r",""" , 

-rо*** 
допосадового окJIаду (:ili9т-,-_:,авки)-без-.урахувацЕя 

доплат i надбавок тавиIUIачуеться одЕочасЕо iз виппя..,r., о^ллRii
,рuцi .u,p" -;;; ;;;Т, йiНi:Ж;}Н:Жъ ffi.J.ЖJ* фондУ о плати

^"*J 
ХЁ;ЖЖТ ОбОВ'язкiв 

""",*".о"о "lо.уй"""-йiвцика вiдсоткова
за основною посадою. 

ВИХОДЯЧИ З РОЗМiРУ ПОСаДОВОГО ОкJIаду (тарифноi ставки)

. з.2. Винагорода з.а висJryгУ poKiB виIшачУеться за фактичновlдпрацьоваIrий час вiдповiдно до *"""оaо закоЕодавства.3.3. Винагорода за висJIугу poKiB виплачуеться з першого числа мiсяця,що Еастае за мiсяцем, в якому виникло право на ri 
"rрй"riJо'о ffi po.ripy.якщо право прадiвника 

"u orp"ru"", або змiну розмiру винагороди завислуry pokiB виникае_в перiод rоь *р"оу*ння у вiдпустцi, перерахування iвиплата зазначеноi винагороди здiйснюеться пiсля закiнче;"r;iо;;;;.
4. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ СТАЖУ РОБОТИ4,1, Стаж роботи, що дае працiвникаrи право Еа отримаIrшI виЕагороди заВИСлУгу poKiB, уgтацовлюеться комiсiею . ";;,-;;;j::"'::::111створюеться-фь""-"*"-п;Ь".i'.1Т;Ъr":ff Ж"Ъ;fir"r#"*;:;представники Проф,"i111_ Рiшення комiсii'оформлюеться 

ц)отоколом у двох
XJ#lY.irH; }iJfr#"' передаеться до 

";ддiоу Ф_,_,;;;";;;;"облiку ,а
PoKiB, що ;iц;;;;;;;;"";:rН"ТЖ,lНfrжЁ";.""*о """u'ород" за вислуry

4.2. основним док)rментом дй у.ru"о"пенIUI стажу, який дае правопрацiвникам Пiдприемств Еа отримЕIIIЕI виЕагокЕижка. 
_" дlg v rp{rr',<r.'.,n винагороди за висJгугу poKiB, е трудова

вiд Пiдприемств; Lи ПрофспiлкиъЗаступник генерчшьного директора з
аналiтио""* . тзтань державного

й центр>

профспiлковоi

!rв+ттиФr<ацiйниЙ

Голова ПервинноТ

согосподарський



Щодаток 8
до Положення про оплату працi

м. Киiв 2020

42

ПОЛОЖЕННЯ
про умови виплати винагороди за пiдсумками роботи за pik працiвникам
Щержавного пiдприсмства <<Лiсогосподарськи й iH новацiй но-а налiти ч н и й

центр)>



1. зАгАльнIположЕння
1.1. ПоложенIuI про винагороду за пiдсумками роботи за piK (даrri -

Положення) визцачае порядок i умови виплати працiвникаrrл пiдприемства
винЕlгороди за пiдсумками роботи за pik (далi - винагорода), джерела
фiнансування витрат на зазначенi цiлi i термiни виплати винагороди.

1.2. Винагорода виплачуеться штатним працiвникам пiдприемства за
виконанIUI показникiв фiнансово-господарськоi дiяльностi, посадових
обов'язкiв, пiдвищення ефективностi i якостi роботи та з метою матерiальноi
зацiкавленостi працiвникiв в залежностi вiд вкJIаду кожного прачiвника в
досягненнi високих показникiв i трудового стФIý/ на даному пiдприемствi, з
yp€lxyBtlнHrlм фактично вiдпрацьованого часу за календарний piK.

1.3. Рiшецня про виплату винагороди приймае генеральний директор
пiдприемства за уl!{ови виконання пiдприемством о""овrrr" показникiв
фiнансово-господарськоi дiяльностi за звiтний pik та за наявностi погодженнrI

в Профспiлки.
у разi невикоIIання зазначених показникiв та /або при вiдсутностi коштiв

рiшення цро виплату виЕагороди не приймаеться та у прадiвникiв право на
отриманIш такоI премii не виЕикас.

2. УМОВИВИПЛАТИВИНАГОРОДИ
2.1. Винагорода виплачуеться в повному обсязi працiвникам, якi

процрацювЕlJIи на пiдприемствi не менш як один piK.
2.2. Премiя за пiдсумками роботи за piK вигrлачуеться працiвникам, якi не

м€ши протягом року, за який виплачуеться премiя, дисциrrлiнарних стягнень.
2.3. Винагорода також виплачуеться працiвникам пiдприемства, якi не

цроцрацювали повний календарний piK з поважних причин:
-у разi звiльнення з роботи у зв'язку з призовом на вiйськову сrryжбу або

напрaIвленцям на аJIьтернативну (невiйськову) сrryх<бу, виходом на пенсiю,
народжеЕням дитини, вступом до вищих (середнiх) спецiальнrа< навчЕlльних
закrrадiв, переходом на виборну посаду, у разi звiльнецтrя через хворобу,
iнвалiднiсть та iнших поважЕих причин;

-у разi поверненцrI на робоry на Пiдприемство у зв'язку iз закiнченням
вiйськовоi сrryжби, повернешrям з альтернативноi (невiйськовоi) сrryжби, при
yMoBi повернення на працю не пiзнiше 3-х мiсяцiв пiсля звiльнення з ii рядiв, у
разi повернення на робоry пiсля закirтчення вищого (середнього) навчzulьного
закJIаду, при yMoBi повернеЕня на працю пе пiзнiше одного мiсяця, у разi
поверненнrI на пращо пенсiонерiв Пiдприемства, пiсля закiцчення вiдпустки для
догJIяду за дитиЕою до досягнеЕнrI нею BiKy трьох poKiB, а у винrIткових
випадк€tх, якщо за меди.IIIимИ показанIUIмИ дитинi потрiбний домашнiй догляд -
перiод додатковоi вiдгryстки без збереження заробiтпоi плати ,тривалiсто,
визначеЕою у меди.Iному висновку, але не бiльше нiж до досягцеЕня дитиною
Biky шести pokiB та у випадку повернення на робоry на Пiдприемство з iнших
ПОВФКНI]D( ПРИtIИIr.

2.4. У стаж роботи, що дае працiвникам право IIа оц)имаЕня винагороди,
вкпючаеться весь час роботи на Пiдприемствi, а також час роботи в iнших
пiдприемствах га_тузi, якщо працiвник був прийнятий n u роьоry в порядку
переводу згi,лно рiшення оргалiв вищого рiвня або за доrовпе"iстrо bTopiH.
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2.5. За наявностi перерви в роботi, стФк на отриманЕrI цiеi винагороди не
перериваеться, ЕUIе час перерв не вкJIючаеться до стажу.

.Що перериву в роботi вiдносяться:
2.5.1. час сцrоковоi вiйськовоi служби, якщо безпооередньо перед

призовом на вiйськову службу працiвник працював на Пiдприемствi i посryпив
на робоry на Пiдприемство згiдно з чинним законодавством.

2.5.2. час навчання на курсах з пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення
квалiфiкацiТ з вiшrивом вiд роботи, якщо до зарахування на курси працiвник
працював на Пiдприемствi i повернувся до мiсця роботи протягом одного мiсяця
вiд дня закiнчення KypciB.

2.5.З. час роботи на виборних посадах.
2.5.4. перiод вiдгryстки для догляду за дитиною до досягнення нею BiKy

трьох poKiB, а у винlIткових випадкalх, якщо за медичними показаннями дитинi
потрiбний домашнiй догJIяд - перiод додатковоi вiдгryстки без збереження
заробiтноi IIJIати трив€шiстю, визначеною у медиtIному висновку, аJIе не бiльше
нiж до досягнен}ш дитиною BiKy шести poKiB.

2.5.5. звiльненнrl по скороченню штату.
2.6. Винагорода не виплачуеться працiвникам, якi були звiльненi до кiнця

кЕIлендарною року, за який виплачу€ться винЕгорода.
2.7. Генеральний директор Пiдприсмства за погодженням з Профспiлкою,

на пiдставi подання керiвникаr,Iи структурних пiдроздiлiв у письмовiй формi з
обов'язковим поясненнrIм причин по кокному працiвнику, мае право повнiстто
або частково позбавrrяти виIrzгороди окремих працiвникiв або вiддiлiв
(управлiнь, ceKTopiB тощо) в цiлому за доrryщенi порушеннrI в роботi:

а) працiвника"п,t, якi м.tють дисциплiнарнi стягненюI;
б) працiвникам, якi догryстили один i бiльше проryл на протязi року;
в) порушення посадових обов'язкiв тощо.
2.8. Працiвникам, якi досягли високих показникiв у роботi за piK,

Генеральний д4ректор Пiдприемства за погодженням з Профспiлкою, може
пiдвиtlдити розмiр винагороди .

2.9. Одноразова винагорода за загальнi результати роботи Пiдприемства
за пiдсумка:rли року вкJIючаеться до середЕього заробiтку вiдповiдно до чинного
законодавства.

3. РОЗМIР I ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОЩ
3.1. У склад зарплати, на який нараховуеться винагорода, вкJIюччlються

виIuIати, що цроводяться по результатах працi з фонду заробiтноi плати (оплата
по тарифним cTElBK€tM, посадовим окпадам i вiдrядним розцiнкаrrл, доплати i
надбавки за р{ови працi, збiльшення обсяry виконшrоi роботи, сумiщення посад,
фахову MйcTepнicTb i високу квалiфiкацiю, премii та iншi виплати аналогiчного
характеру).

З,2, Не враховlпоться в складi заробiтноi плати:

- оплата за вiJЕrустки

- вш{агорода за зага-тrьцi результати по пiдсумках попереднього року;
- одноразовi виIшати, заохоченЕя й допомоги;
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- оплата по листках тимчасовот непрацездатностi;
- матерiапьнi допомоги.

_ з,з, РозмiР вин€lгородИ встановлюеться залежно вiд безперервного cTEDKy
роботи на Пiдприемствi, виконання i перевиконаЕЕя працiвниками завдань,норм працi, якостi виконаних робiт, рацiонщtь"о.о використаннrI матерiа.пiв
тощо.

З.4. Винагорода rц>ацiвникам, зазначениN[ у п. 2,2 Положення,
виплачуеться пропорцiйно вiдпрацьованому часу.з.5. Установлюються HacTymli коiфiцiенти для виплати винагороди взалежностi вiд сталgr роботи:

J,o, биЕагорода за пiдсумкал,rи роботи .а piK 
"иолачуЪБй "а 

пiдста"i
наказу_ генерального директора Пiдприемства за погодже"о^n Ь Профспiлкою.

з.6. Винагорода за

З.7 . Пiдставою для нарахування i випл ати винагороди за пiдсумками
роботи за piк е це Положення.

3.8. Виплата винагороди проводиться за рахунок фонду оплати працi.

Коефiцiент трудовоi участi (розмiр
нарахування винагороди до посадового

окладу (тапифнот ставктл)

1r0

Id
,J
2,0

Вiд Пiдприемства: вiд Профспiлки
Заступник генерчIJIьного директора з
аналiтичних питань державного

Голова ПервинноТ профспiлко"оТ
органiзацiТ державного пiдприемства

<Укрл*9цФНсалfинг))''

миловiчко
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Щодаток 2
до Колективного договору

тривалiсть щорiчноi додатковоi вiдпустки за ненормований робочийдень працiвникiв Щержавного пiдприемства
<<Лiсогосподарський iнновацiйно-аналiти чний центр>)

Назва посад
Тривалiсть
вiдпустки

каJIендарнi днi

ик генерапьного
Начапьник управлiнЙ
головний б начальник вiддiл

чий вiддiлень

цик начальника вiддiл
Начальник вiдд
начальник ви ццз9i дiльницi

Провiдниiа б
овiдний eKoHoMicT

Провiдний юрисконсуrr"i
iнжене

iвець з публiчних,iБ.rl".*
icT, iнжене

IVtgцgджер з персонал
Менедж I категопii

IИgцqджер II категорiТ
Водiй а анспо их засобiв

ЦЦ Пiдприемства: Вiд Профспiлки

пlдприемсIрffiffFi огосподарський
iнновацi центр)

профспiлковоi

W
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Щодаток 3
до Колективного договору

ТРИВаЛiСТЬ ЩОРiЧНОi ДОдатковоi вiдпустки за роботу iз шкiдливими тавая(кими умовами працi працiвникiв Щержавного пiдпри€мства<<ЛiсоГосподарський йrrо.чцiйно-а налiти чний центр)>

Назва посад
Тривалiсть
вiдпустки

календарнi днiного зварювання

тривалiсть щорiчноi додатковоi вiдпустки за роботу iз шкiдливими
умовами працi працiвникiв Щерясавного .riд.rр"Ьr.r"ч
<<ЛiсоГосподарський iнновацiйно-аналiти чний центр>}

Назва посад
Тривалiстъ
вiдпустки

календарнi днi

з механосклад€Lпьних

Вiд Пiдприемства:
рiд Профспiлки

пlдприем iсогосподарський
й центр>

профспiлковоi
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Щодаток 4
до Колективного договору

прАвилА
BHYTPi-"":,;;:fl""""HrЁHTffiJ,r?*"":ffi 

;#lff ffil",;y"n"cMcTBa

м. Киiв 2020
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1. зАгАJIьнI положЕння
1.1. Правилавнутрiшнього 1рудового розпорядку розробленi вiдповiдно

до Еорм чиЕного законодЕвства про працю та iнших нормативно - правових
aKTiB з метою забезпечення чiткоi органiзацii працi, пiдвищення il
продlrктивностi та ефективностi, змiцненнi трудовоi дисциплiни та

рацiонаltьного використання робочого часу.
1.2. Трулова дисциплiна забезпечуеться створенняrvr Адмiнiстрацiею

необхiдних оргаяiзацiйних та економiчних }мов для високопродуктивноi працi,
вiдповiда-тtьним i свiдомим ставленням працiвникiв до роботио а також
заохочеЕнями за сумлiнну працю. ,Що працiвникiв, якi порушуоть трудову
дисциплiну, в необхiдних випадкalх застосовуються заходи дисцитtлiнарного
вIшиву.

1.З. На fliдприемствi може вцроваджуеться виконання роботи на )rмoBax
дистанцiйноi (надомноr) роботи та гнl.чкий режим роботи.

|.4, Наказом Адмiнiстрацii, за погодженнrIм з працiвником,
встаIlовлюеться дистанцiйна (надомна) робота та гн5rчкий режим робочого часу
на визначений строк або безстроково як при прийнятгi на робоry, так i згодом.

1.5. На час загрози поширення епiдемii, пандемii та,/або на час загрози
вiйськового, техногенною, природного чи iншого характеру умова про

дистанцiйну (надомну) робоry та гнуrкий режим робочого часу встановлю€ться

у наказi Адмiнiстрацii без обов'язкового укJIаденн;I у письмовiй формi трудового
договору про дистанцiйтгу (надомну) робоry.

1.6. При дистанцiйнiй (надомнiй) роботi працiвники розподiляють
робочий час на свiй розсуд, на них не поширюються Правила вн5rгрiшнього
трудового розпорядку, якщо iнше не передбачено у трудовому договорi таlабо
наказi Адмiнiстрацii. При цьому загальна тривалiсть робочого часу не може
перевишIувати Ilopм, передбачених Колективним договором та чинним
законодавством Украiни (40 - годин на тиждень).

1,7, У Bcix iнших випадкЕIх, Правила внутрiшнього трудового розпорядку
поширюеться на Bcix працiвникiв Пiдприемства.

1.8. Правила внlrтрiшнього 1рудового розпорядку набувають чинностi з

момеЕту пiдписання Колективного договору.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВIЛЬНВННЯ ПРАЦIВНИКIВ
2,1. Працiвник мае щ)члво реалiзувати cBoi здiбностi до продктивноi

працi тrr.пяхом укпаденшI 1рудового договору з Пiдприемством.
2,2, Приймати па робоry працiвIrикiв та звiльняти з роботи мае право

лише геЕераJьнIлi д,rректор Пiдприемства.
2.З. Працiвник, який приймаеться на роботу, цроходить спiвбесiду з

керiвrшком вiддirry з управлiння персоналом, керiвником вiдповiдного
структурного пiдроздirry Пiдприемства та у генерatJIьного директора
Пiдприемства.

2.4. При призначенi на посаду, працiвник зобов'язаний подати TaKi

доцд,lенти:
- зшIву про призначенIш на посаду;
- паспорт або ilшi дочrменти, що посвiдчують особу;
- трудову Ic{IDIccy (за наявностi);
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- диплом або iцший докумецт про ocBiry;
- довiдку про cTarн здоров'я у випадках, передбачених законодавством;
- довiдку про щ)исвоенця iдентифiкацiйного коду (за HMBHocTi);- свiдоцтво цро зaгЕлльцообов'язкове державне соцiальне страхуваяня (за
наявностi);
- вiйськовий квиток, або докртент, що його замiтпое;
- документи, якi посвiдчують наданi пiльги.

2.5. УкладеннЯ 1рудового договору оформляеться наказом Адмiнiстрацii
i оюлошуеться працiвнику пiд пйпис.

2.6. ПрИ прийняттi на роботУ з умовою дистанцiйноi (надомноi) роботи
укпадеЕня трудового договору з працiвником про дистЕlнцiйну (надомну) робоry
здiйснюеться у письмовiй формi мiж працiвником та генер€шьним директором
Пiдприемства.

2.7. При прийманнi на роботу працiвник повинеЕ бути ознайомrrений:
- з Правилаrrли вн5,трiшнього -грудового розпорядку;
- Колективцим договором; посадовою iнструкцiею;
- iнструкцiями з охорони працi та протипожежноi безпеки.

2.8. На Bcix працiвникiв ГIiдприемства, якi працюють понад п'ять днiв
ведутьсЯ трудовi кЕижки. Працiвникалл, що стають до роботи вперше, трудова
шижка оформляеться не пiзнiше п'яти днiв пiсля прийrrятгя на робоry.
. 2,9. особовi справи ведуться на Bcix прадiвникiв ПlдприЬмства, якi
форп,rуrоться з таких документiв: опис док)rментiв, особовий листок з облiку
кадriв, доповЕення до особового листка з облiку кадрiв, автобiографiя, згода на
обробку персональцих даЕих, копii документiв зазначенrаl у l. Z,+, цих Правил,
заяви про призначецюI на посаду, копii наказу про цризЕачеЕня тощо.2.|0. Припинення трудового договору (звiльнення з посади) може мати
мiсце тiлькИ з пiдстав, передбачених чинним закоподавством Украrни.2.11. Припинення трудового договору оформлюеться Еаказом
Адмiнiстрацii про звiльненЕя та доводиться до вiдома.rрацiu""ка пiд розписку.2.|2. Працiвник зобов'язаний до дЕя звiльнення пiдписати обiiдний лист
про.вiдсутнiсть заборгованостi перед Пiдприемством та передати справи i
закрiтrлене за ним майно уповнова.lкенiй Адмiнiстрацiсю особi.2.1з. У денЬ звiльненнЯ Адмiнiстрацiя зобов'язана видати праuiвнику
нчшежнО оформленУ трудовУ кIrижкУ i виплатити працiвниковi Bci Ъуми, що
нмежать йому вiд Пiдприемства.

2.I4. На вимоry працiвника Адмiнiстрацiя зобов'язана
довiдку про робоry, посаду, часу роботи i розмiру заробiтнот плати,
нака:}у про звiльнення з посади.

видати йому
а також копiт

3. ocHoBHI оБовlязки прАцIвникIв3.1. ПрапiвпикаПiдприемствазобов'язанi:
3,2. Своечасно прд!ги на сво€ робоче мiсце та почати робоry

вiдповi,що до дiючого на Пiдприемствi режиму роботлr, оцрiм працiвникiв яким
вст.uIовлеЕо .ЩСrащiйIту (надомну) робоry та./або гrryчкий pe1a1rM робочого
часу.

3.з. Прашовати чесно i сумлiнно, своечасно i точно виконрати
розпоря,DкеЕЕя керЬшпцгва, а також cBoi посадовi обов'язтс.t.з,4. fiоrтршrуватись трудовоi дисциплiни, не вчиIшти дiй, що завФк€tють
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iншим працiвникам виконувати посадовi обов'язки.
3.5 .Щотримуватись вимог чинного зzжонодавства про охорону працi,

TexHiKy безпеки i протипожежну охорону.
з.6. Вживати заходiв до негайною усунення приЕIиII i умов, що

перешкоджають Еорм€шьному робочому процесу, i цегайно повiдомляти цро це,
безпосередньому керiвнику.

з.7 . постiйно пiдвищувати свiй професiйний piBeHb, наповнювати свою
працю стремлiнням на досягнення бiльш ефективних результатiвпiдвищувати iT продуктивнiсть, не допуск жи простою,
безвiдповiдального ставлення до свотх посадових обов'язкiв та
обов'язкiв колегами по роботi.3.8. !отримуватись чистоти та порядку
територii Пiдприемства, oKpiM працiвникiв
(надомну) роботу.

в роботi,
проryлiв,

виконання

з9. ,Щотримуватись вимог положень, iнструкцiй, тощо, щодо роботи зтехнiкою, обладнанпям, устаткуванням, iншим i""a"rupar, при експлуатацii
примiщень та комунiкацiйних систем, а також згiдно дiю"rх, прийlrятих та
затверджених на Пiдприемствi чицнrл< локЕlльцих aKTiB (наказiв, роЪarор"д*""",
положень, iнструкцiй, тощо), oKpiM працiвникiв яким ,"r*о*""Ъ дистанцiйну
(надомrту) робоry .

3,10. .Щбайливо ставитись до майна Пiдприемства, добровiльно
вiдшкодовувати завдану Пiдприемству шкоду, в разi заподiянrrя ii' з власноi
виЕи.

3.11.,,Щотримуватисьправилдiловою етикету.з.l2. Економно i рацiонально витрачати матерiали, електроенергiю та
iншi матерiальнi ресурси, oKpiM працiвникiв яким встановлено дистанцiйну
(надомну) робоry.

4. oCHoBHI оБов,язки адtrrнrстицri4,|. ознайомити працiвника з Правилами внутрiшнього трудового
розпорядку та Колективним договором, посадовою iнструкцiею.4,2. Пiд час укJIадацня трудового договору погод{ти з працiвниками
яким встановJIюеться дистанцiйна (надомна) робота та./або гнучкий режим
робочого часу вiдповiднi положення, якi вреryльовуIоть порядок виконаЕнrI
дистанцiйноi (надомноi) роботи та режим робочого часу.4.з. Правильно органiзувати працю працiвнийв, закрiпити за кожним
робоче мiсце, створити для них здоровi l б".п..rri у*Ъ"" .rрuцi, oKpiM
працiвникiв, яким вст€lновлецо дистанцiйну (надомну) робоry.4.4. Забезпечити працiвникiв орггехнiкою, необхiдними для роботиматерiалами i канцелярськ", прилчдд"й, okpiM працiвникiв яким встановлено
дистанцiйну (надомтту) робоry.

4.5 - УдосконаJIювати органiзацiю оплати
матерiальну зацiкавленiсть працiвникiв у результатах
загаIIьних пiдср[ках роботи.

на своему робочому мiсцi та на
яким встановлено дистанчiйну

працi, забезпечуючи
ik особистоi працi i в



l,

4.8. Здiйснювати коЕтроль за дотриманЕям трудовоТ дисциплiнипрацiвпикалги.
4.9, Вживам необхiдних заходiв цощ профiлактики травматизму,професiйних та iнших захворюв€lнь працiвникiв Пiдприемства.4,10, Надавати 

- "р"цi,""*u, 
'*J*n""o.rl та створювати умови дляпiдвищенrrя ik квалiфiкацii, освiти.

лл__1лr_1_ ,.ЩОТРИМУВатися вимог зЕlкоцодавства про працю пц час вирiшеннясоцlЕUIьно-побутових питаЕь на Пiдприемствi.

< 1 5. роБочиЙIIАс тАIIАсвIдIочинку

""rri;'.;". 
lРИВаЛlСТЬ РОбОЧОГО ЧаСУ Працiвникiв стано"ить 40 годин на

"rii;r^".ii#.""""* 
п'ятиденний робочий тиждеЕь з двома вихiдними дrrями

_Режим роботио oKpiM працiвникiв яким в(
робоry таlы"фrй р.*rм робочого .ru.u, "u'o"neHo дистанцiйну (надомну)

- початок роботи о 9 годинi 00 хвилин;- церерва ца обiд з 13 години 00 хвилин до 13 години 45 хвилин;- закiнченrrя робом о 18 годинi 00 хвиlrин;
у п'ятницю до Iб години 45 хвилин;5,3, Напередоднi святковиХ i неробочrа< днiв тривалiсть роботипрацЬникiв 

лскорочуеться ца одту годину. 
ллrlL rриIrаJItс:

5,4, Окремим працiвникiв *о*.'Оуr" змiцено режим робочого часу, Еапiдставi накЕlзу генераJIьЕого директора пiдгц)иемства.5.5. При прийтrятг:_тт]**! ,;;;Ъ;rу, а також пiд час дii трудовогодоговору за угодою cTopiH може 
"a"u"o"rra",скорочеца тривалiсть робочого . ;;;#"ЬТ,'iЧ;ХJ":::УТ""Тf;

закоЕ_одавства про працю.5'6, облiк явки на робоry i залишецпя роботи ведеться в табелi облiкувикористапIuI робочого часу.
5,7, Тривалiсть перерви на обiд не вкJIючаеться в робочий час йпрацiвники використовую"" iT 

"u "пu.""fr рЬi.уд й на цей час може вiдrцrчатись
:##":_X?i:ffi;#:H'ffiffi*жi й;;;;* Еа KopoTKoTepMiHoBi перерви

5,8, Для виконалня невiдкладних i непередбачуваних зЕшдЕl}Iь працiвникможе зац.чатись до роботи за письмовим Еаказом Алri*i"rрuц;Г-*^- '

J';""J:1:.Т;#.1УllrВУкilна.ПЙЙ"**ы_оi.*'й""енняробочого
:ипадках. графiк, йldr""ЦН'"# #;"ffi ;"#ffi #ffi:r*
ilffi;#ч,r1."#J"оф'пiлкою, 

-За"у"ен"я... 
працiвникiв до *bpry"u"",- 

5.]0.. У; ^;"r.-"Н#lfi1#}'1у*ть"",ня у вихiднl, .",..*o"i '.uнеробочi днi вагiтних жiнок, якi мають дiтей вiком.до трьох poKiB, i працiвникiв,
Y:":_lY* вiсirшадцяти poKiB. Жiнки, ,*i *Й" оi".t-i"-""."iд'#iЪо'iil.t 

"i*o,вlД Цьох до чотирнадцяти_р:l1::л:: rотуr" залrIатися до черryваншI у вихiднi,святковi та неробочi днi без ik письмовоi згоди.5,1L Черryванrrя у вихiднi, .""ooJ'-'ru неробочi днi компенсуетьсянадашшм додап(ового вiдпочинку Tiei ж тривалостi, що й черryванrrя. Я*що
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працiвниковi Е€UIежить черryвати пiсля закiнчення робочого дня, BiH цриходитьна робоry пiзнiше.
5.12, Yci працiвники мають право на щорiчну вiдпустку, тривалiсть якоi

встановлюеться зaжонодавством та Колективним договором. На час щорiчноТ
вiдпустки за працiвником зберiгаеться мiсце роботи i серед"" .upoOirr" nnuru.5.13. Черговiсть наданIUI щорiчних вiдпусток визначаеться графiком, якийв TepMiH до 1 сiчня затверджу€ться Адмiнiстрацiею за .rйд*"""", ,
Профспiлкою.

5.14. Конкретний. перiод наданЕя щорiчних вiдпусток визЕачаеться уписьмовiй заявi працiвника за погодженнrIм З генерапьЕим дцректоромПiдприемства з урахуванням iHTepeciB виробницr"u ,u особи"тлi* iптерЪсiв
працiвника та можrrивостей йою вiдпочинку.

5.15. Не дозволяеться проведеЕIuI у робочий час та пiсля його закiнченrrя
святкуванЕя працiвниками особистих rrодit au пам'ятЕих дат у примiщеннi
Пiдприемства.

б. ЗАОХОЧЕННЯЗА УСПIХИ В РОБОТI
б,1. За зрЕlзкове викоЕаIIн'I трудових обов'язкiв, пiдвищення

продуктивностi працi, трив€шу та бездоганну робоry, iнiцiативнiсть та iншi
досягнеI UI в роботi до працiвникiв Пiдприемства застосовуються TaKi
заохочення передбаченi Колективним договором.

.6,2. Адмiнiстрацiя видае наказ про зйхо.rео"", доводить його до вiдома
Bcix працiвникiв.

J. ВIДIОВЦАJIЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕНIIЯ ТРУДОВОi ДИСЦИПШНИ7,1. Працiвник несе вiдповiда-тrьнiсть за порушеЕIuI трудовоi дисциплiни,
у тому числi за:

- невикоIIЕIнIUI або неца.пежне викоIIЕlнЕя з власноi вици покладеЕих наньою посадовrаr обов'язкiв, визначених посадовою iнструкцiею;
: проryл (у тому числi вiдсутнiсть на роботi бiо"-. 3 годин протягом

робочого дня) без повЕDкних цричин, oKpiM працiвцикiв яким встановлено
дистанцiйну (надомну) робоry та,/або гнучкий режим робочого часу;

появу на роботi у нетверезому cTaHi або cTaHi 
- 

наркотиtIного
(токсичного) сп'янiння;

_ розпивЕlllнll спиртЕих напоiЪ на робочому мiсцi;
- вчиНеЕIIя за мiсцеМ роботИ розкрадацIUI (у т. 

". дрiбного) майна
Пiдгlриемства.

7.2. За порушення трудовоi дисциплiни до працiвlтика може бути
застосоваЕо один iз таких заходiв дисциплiнарнI,D( стяпlень:

- догана;
- звiльнення.

_ 7.з. ,Щисцшlrriнарне стягЕеннrI застосовуеться генер{л.льним д{ректором.
,Що зtююс).ванIrя дисципrriнарного "r"о"""" вiд oopy*""*u трудовоi
дисциrшiтти слiд зажадати поясЕенIUI в письмовiй формi. Ёiоrо"ч працiвника
дати поясЕеI uI не е перешкодою для застосув€rнпя стягненЕrL Про BilMoBy вiд
Еадапця Iшсьмового поясцення скJIадаеться акт за пiдписо, ,a ra"aa нiж ф"о*осiб.

7,4, [исrпшлiнарнi стягЕення застосов).ються безпосередньо за
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виявjIенЕям проступку, але не пiзнiше одного мiсяця вiд дня його виявлення, не
рЕжуючи часу звiльненrrя_ працiвника вiд роботи у зв'язку 

', 
,rrru"o"o,oЕецрацездатнiстю або перебування його у вiдфстцi. .фсциплi"чр"i .rr.""* 

".мохqдь бути накrrадецi пiзнiше шесм мiсяцiв iъ дця вчинеЕня цроступку.7.5, За кожне поруценIrя трудовоi дисциrrлiни ,"*" аy.;;;;тосованетiльки одне дисциплiнарне стяпIеЕня.

працiвниковi пiд

7,7, ЯкпIо протягом року з дIUI накпаденцrI дисциплiнарного стягненцяпрацiвник не буде пiдданий Еовому дисциплiна|ному стягЕеI Iю, то BiHвважаеться таким, що не мав дисциплiнарного стягFIенця.7,8, Якщо працiвrrик Ее догryстив нового порушенЕrI трудовоi
дисцигrлiни i при тому проявив себе як !обросовiсниt.rрчцii*"*, то стягIIеI иможе бути зняте до закiттчеЕIu{ одного року.7,9, ПРОТЯГОМ T.PMiHY Дii дисциплiнарцого стягненIuI заходи заохоченняt до працiвника не застосовуютъся.

8. ПОРЯДОК ПОВIДОМЛЕННЯ ПРАЦIВНИКОМ ПРО СВОЮ
ВIДСУТШСТЪ8,1, Працiвник повiдомляе свого безпосереднього керiвника про своювiдсутнiсть на роботi у письмовiй формi, засоЙи електроЕного чи телефонногозв'язку, oKpiM працiвникiв яким 
^""Ыо"п""о 

дистанцiйну (надомну) робоryтаlабо гну,rкий режим робочого часу.8.2. У разi недотрим€lння працiвником вимог п. 8.1. цього роздi.rryскпадаеться акт цро вiдсутпiсть працiвника на роботi.8.3, У разi вiдсутносii oo"u*"r*' пршиII щодо Ее перебування
щlацiвника на роботi, останнiй Еадае письмовi поясненця ца iм'я .aйр-""о*
лиректора Пiдприсмства щодо цричиЕ cBoci вiдсутностi.

_,_:__':Н"ооrр",ui'r"##IТffi*'"ffi'ffi:.ffir^овогорозпорядкуепlдставою дJUI притяпIеЕIIя працiвника до вiдповiдально"ri ' 
у 

- 
порядкупередбаченому чиЕним зЕкоцодавством.

9,2, ГIитанrrя, пов'язаннi iз застосуванням 
. 
Правил внутрiшньоготрудовогО розпорядку вирiшlтоться Адмrнtстрацrею, а у випадкахпередбаченими Колективцим договором, чинним законодавством - спiльно абоза згодою з Профспiлкою.

Заступник генер€IJIьного директора з профспiлковоi

господарський
та логiстики

Голова Первинноi



Додаток 5

до Itолективного договору

перелiк професiй i посад працiвникiв, яким безкоштовно вида€ться

спецодяг, спецвзуття та iншi засоби iндивiдуальнОго захИстУ

Токар
1. Костюм бавовняний (12Mic.) ,

2. Черевики шкiрянi (9 Mic.)

3. Рукавицi комбiнованi (до зносу)
4. Окуляри захиснi закритi (до зносу)
5. Каска з пiдшоломником (до зносу)
Взимку додатково:
1. Теплозахисниiт костюм (3б Mic.)

2. Черевики шкiрянi ( 36 Mic.)

Влектрозварник
1. Костюм брезентовий з вогнезахисним просоченням (12Mic.)

2. Черевики шкiрянi з гладким верхом i металевим носком (12Mic.)

З. Рукавицi брезЪнтовi з вогнезахисним просоченням (до зносу)

4. Каска захисна з пiдшоломником (до зносу)

5. Окул яризахиснi газозварника (до зносу)

Пр" плазмовому рiзаннi металiв:
1. Костюм сукняний (12 Mic.)

2. Шолом сукняний (12 Mic.)
3. Черевики шкiрянi з гладким верхом (12 Mic,)

4. Рукавицi сукнянi (2 Mic.)
5. Окуляри захиснi газозварника (до зносу)

На зовнiшнiх роботах узимку додатково:
6. куртка бавовняна на утепленiй прокладцi (36Mic.)

7. штани бавовнянi на утепленiй прокладцi (36 Mic.)

8. Черевики шкiрянi утепленi (48 Mic.)

Слюсар механоскладальних робiт
t. Костюм бавовняний (12 Mic.)
2. Кепка (12 Mic.)
3. Черевики шкiрянi з металевим носком (12 Mic.)

4. Рукавички комбiнованi спилковi (1 Mic.)

5. Окул яри захиснi вiдкритi (до зносу)
Взимку додатково:
1. Теплозахисний костюм (36 Mic.)

2. Черевики шкiрянi ( 36 Mic.)

Щвiрник
1. Костюм (12lric.);
2. Кепка (12bric.);

3. Напiвчеревики ( 1 2Mic.);
4. Рукавичi (llric.);
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j,

5. Черевики (12 Mic)
Взимку додатково:
1. Курткаугеплена (36Mic.);
2, Штани утепленi (36Mic.);
3. Черевики шкiрянi (36Mic.);
4. Шапка (24Mic.);
5. Рукавицi (lMic.).

Прибпральник службових прпмiщень
1. Халат робочий (12Mic.);
2. Рукавички (lMic.);
Пiд час чищення i дезiпфiкування санiтарно-технiчного устаткування
додатково.,
1. Фартрrз нацрудником (6Mic,);
2. Рукавички (3Mic.);

опалювач
1. Костюм (12Mic.);
2. Берет (l2Mic.);
3. Напiвчеревики (12Mic.);
4. Фартух з нагрудЕиком (до зносу);
5. Рукавицi (lMic.);
б. Окуляри захиснi зi свiтлофiльтрапrи (до зносу).
Пiд час чищепЕя топкц печей додатково..
1. Фарryх з нагрудником (до зносу);
2. Окуляри захисЕi закритi (до зносу);
3. Респiратор пилогЕвозЕlхисний (до зносу).
Цiд час пиляння, рубанпя дров, подрiбнення вугiлля додатково:l. Чоботи (24Mic.);
2. Шкарпетки (3Mic.);
3. Рукавицi (lMic.);
4. Навушники протишр{овi (до зносу);
5. Каска захисна з пiдшоломником (до зносу).
На зовнiшнiх роботах узимку додатково:
l. Куртка 1теплена (Збмiс.);
2. Штани утепленi (36Mic.);
3. Шапка (36Mic.).

\

/t

ЦЦ Пiдприемства: Вiд Профспiлки
Заступник генерального директора з
аналiтичних питань державного
пiдпри iсогосподарський
iHHo иЙ центр)

Голова Первинноi профспiлковоТ
органiзацiТ державного пiдприемства
кУкраiнський ,, лiсогосподарський
центр i,, консаJIтинry та логlстики
uУкрйконсалтинг),

-
,:;i.:t?t],,.j.l1a U

rо.ВJгнатюк В.В. МиловiчкоW
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Додаток б
до Колеrсгивпого договору

склАд роБочоi гр-пIи по контролю зА викоIIАпнямколЕктив_нqго договорТ нд 2020-2022роки MDKАд\шнIстрАцIею r прооспrлкою дшржАвногопIдIриемствА<укрЛнёi-кЙilЪ9д99подАрсъкийцЕнтр
консАлТингУ ТА логIст?й i,УкрлIсконсАЛТинг)>

Миловiчко ,P,fHo" Володимирiвна, голова ппоДI(УКРЛСКОНСАЛТИНГ>; -g'lvA'J

Бобровицька Оjз11_ ЮрiiЪна, члец виконавчого KoMiTery ППО
ffi ;Т#":Т""rУАIrпдт";-;";й;";;.,,."овiддiryоу*ь"р."*о*

Iльченко Вiкто.1_9елорович, члеЕ виконавчого KoMiTery IIпоДI (УкРлСконСАлТИнГ>; 
й;;i;- "- 

* 
нер виробничоi дiльцицi;Лекай Олексалдр*Вir-iи"й.r, -- 

-r., виконавчого KoMiTery IIпОДI (УКРЛСконсАлп4НГl>, -.оrБ"riu oi"b*""o- вiддiленrrя:
Щиганок ольга Ацатолiiъца, Ha.rarrii"*-"iooloy бr*ilr;;"йго облiку тазвiтностi _ юловний бlо<галтер ДI dtrАЩ); 

_

дr,,rfffri,i,'-" 
ВаЛЪНТИНа BiKTopiBHb, начальник вiддiлу економiки

д, -rЧllr-ова 
олена МиколаiЪна, Еач€шьник вiддiлу з управлiння персоцЕtлом

дr,,rfiШ},*-о 
HiHa Василiвпа, Еачальцик вiддiлу юридичного забезпечення
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директора з
державного

согосподарський

центр)

Голова ПервинноТ профспiлковоi
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