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31.5. У разі порушення чи невиконання зобов’язань договору з вини 
конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним 
законодавством.

31.6. Колективний договір укладено в двох примірниках, що 
зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

С.В.

колективу

Худенко Н.В 

2 0 ^ .
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Додаток 1

МІНІМАЛЬНІ ТАРИФНІ СТАВКИ

робітника першого розряду 

ДП «Черкаське військове лісництво».

№
п/
п

Види виробництв та робіт

.

Перший розряд, 
грн./год.

Розрахунково за
МІСЯЦЬ,фН.

Робітники основного виробництва
І. Лісосічні роботи (заготівля деревини); підсочка лісу; 

заготівля деревної зелені, осмолу; вивезення деревини, 
живиці, осмолу тракторами; ремонт та техобслуговування 

машин і устаткування безпосередньо на лісосіках та верхніх
складах

1,35 (2,2ПрМ/Нч) 1,35 (2,2ПрМ)

2. Лісогосподарські роботи (крім рубок, пов’язаних з веденням 
лісового господарства) для трактористів-машиністів

1,35 (2,2ПрМ/Нч) 1,35 (2,2ПрМ)

Робітники допоміжного виробництва
3. Нижньоскладські лісозаготівельні роботи:розвантаження, 

обрубування (обрізування) сучків, розкряжування хлистів;
корування; сортування, штабелювання деревини; 

навантаження її на автомобільний транспорт, розколювання 
дров; виробництво технологічної тріски

1,35 (2,2ПрМ/Нч) 1,35 (2,2ПрМ)

4. Інші лісозаготівельні роботи 1,35(2,2ПрМ/Нч) 1,35 (2,2ПрМ)
5. Деревообробна промисловість 1,35 (2,2ПрМ/Нч) 1,35 (2,2ПрМ)

Робітники, зайняті на роботах безпосередньо не 
пов’язаних з основним характером діяльності 

підприємства
6. Робітники, зайняті на ремонті устаткування (рухомого складу, 

автомобілів), верстатних роботах і на роботах в 
спеціалізованих дільницях (енергетичних, паросилового 

господарства, ковальських та інших), трактористи на 
транспортних роботах (з нормальними умовами праці)

1,2 (2,2ПрМ/Нч) 1,2 (2,2ПрМ)

7. Будівельні та ремонтно-будівельні роботи 1,2 (2,2ПрМ/Нч) 1,2 (2,2ПрМ)
Робітники, які виконують просту некваліфіковану роботу

8. Лісогосподарські ручні роботи (крім рубок, пов’язаних з 
веденням лісового господарства) та лісокультурні ручні

роботи

1,0 (2,2ПрМ/Нч) 1,0 (2,2ПрМ)

ПРИМІТКИ:

1. ПрМ -  Прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, згідно законодавству; 
Нч -  середньомісячна норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні, 
визначена у відповідності з рекомендаціями Міністерства праці та соціальної політики України.
2. Міжрозрядні коефіцієнти для встановлення тарифних ставок від тарифної ставки першого 
розряду: І -  1,0; II -  1,08; III -  1,2; IV -  1,3; V -  1.5; VI -  1,8.



Продовження додатку 1

Автомобільний транспорт 

Водії автотранспортних засобів

І. Вантажні автомобілі

Вантажність автомобілів 

(в тоннах)

У

І група

бортові автомобілі та автомобілі 

фургони загального призначення

11 група $
спеціалізовані та спеціальні автомобілі:

пожежні, автокрани, автонавантажувачі та 
інші

до 1,5 1,4 (2,2ПрМ/Нч) 1,44 (2,2ПрМ/Нч)

від 1,5 до 3 1,44 (2,2ПрМ/Нч) 1,5 (2,2ПрМ/Нч)

від 3 до 5 1,5 (2,2ПрМ/Нч) 1,59 (2,2ПрМ/Нч)

від 5 до 7 1,59 (2,2ПрМ/Нч) 1,66 (2,2ПрМ/Нч)

від 7 до 10 1,66 (2,2ПрМ/Нч) 1,74 (2,2ПрМ/Нч)

від 10 до 20 1,74 (2,2ПрМ/Нч) 1,87 (2,2ПрМ/Нч)

від 20 до 40 1,87 (2,2ПрМ/Нч) 2,08 (2,2ПрМ/Нч)

II. Легкові автомобілі ( в т.ч спеціальні)

Клас автомобіля Робочий обсяг двигуна 
( в літрах)

Мінімальний коефіцієнти

особливо малий до 1,8 1,4(2,2ПрМ/Нч)

середній від 1,8 до 3,5 1,44(2,2ПрМ/Нч)

великий більше 3,5 1,5(2,2ПрМ/Нч)

Директор ДП «Черкаське Голова трудового



МІНІМАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ
співвідношень посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та службовців ДП 

«Черкаське військове лісництво» до місячної тарифної ставки робітника І розряду основного
виробництва

2-6
Додаток 2

Найменування посад Коефіцієнти

Керівник за контрактом

Головний механік 2,5

Завідувач господарства 2,7

Провідні: інженери, економіст, бухгалтер 2,5

Механік 2,5

Юрисконсульт 1 категорії 2,6

Інженери, економіст, бухгалтер:

І категорії 2,3

II категорії 2,1

Інженер з охорони та захисту лісу 2,1

інженери всіх спеціальностей, економіст,бухгалтер,юрисконсульт, диспетчер 1,9

Інспектор з кадрів 2,1

Касир 1,6

Діловод 1,3

Секретар керівника 1,5

Начальник дільниці 2,5

Старший майстер 2,3

Майстер дільниці 2,3

Майстер 2,1

Лісник 1,6

1. Посадові оклади головного лісничого, головного інженера, головного бухгалтера 
установити на 5-20 відсотків нижче посадового окладу керівника підприємства.

2. Посадові оклади заступників керівника підприємства та заступникам керівників 
структурних підрозділів, які не передбачені в даному додатку, установлювати на 5-15

^ й^ ^ Ш ґдижчє посадового окладу відповідного керівника.
г/ '<о\.

Голова трудовогоДйректорДЩ «Черкаське

^Обкодавець С.В

і/СЛ'
У(Ь

приємства 
Худенко Н.В

\\»\ !,'*стАуі'■>>/.>•/



Додаток З

П ОЛО Ж ЕН Н Я
про преміювання працівників апарату управління

ДП  «Черкаське військове лісництво»

Умови преміювання Показники Розмір премії 
у %  до 
заробітної 
плати

Примітай

1. Наявність прибутку до 
оподаткування з 
наростаючим підсумком 
з початку року
2. Відсутність 
простроченої 
заборгованості із 
виплати заробітної плати

1. Проведення рубок догляду за лісом з 
метою поліпшення породного складу і 
якості лісів, а також вибіркових 
санітарних рубок по площі та загальній 
масі деревини, при обов’язковому 
дотриманні правил ведення і виконання 
плану по проведенню рубок догляду в 
молодняках по площі

до 100%
Премія

виплачується
щомісячно

та обов’язкових 
платежів

2. Приріст обсягів реалізації продукції за 
період з початку року порівняно із 
відповідним періодом минулого року

до 100%
Премія

виплачується
щомісячно

3. Виконання плану по прибутку, 
наростаючим підсумком з початку року

на100% -20% ; 
на 105% -30%;

на 110% і 
більше -40%

Премія
виплачується

щомісячно

4. У спіш на охорона лісів від пожеж, 
лісопоруш ень та захист їх  від шкідників і 
хвороб. Охорона лісу буде визнана 
успіш ною  при недопущенні пожеж, 
загальною  площею більше 10 га та якщо 
середня площа лісової пожежі на один 
випадок не перевищ уватиме 0,5 га; при 
виявленні самовільних рубок відсоток 
виявлення повинен бути не менше 50%

10%
Премія 

виплачується 
кожне півріччя

4.3абезпечення:
а)в першому півріччі
-посіву і посадки лісових культур,
захисних насаджень і лісосмуг не менше
75%  з оцінкою добре;
-повна перевірка заготовленого насіння з 
досягненням І та 11 класів якості не 5 
менш е 70%

10%
Премія 

виплачується 
за І півріччя

б)в другому півріччі:
-виконання завдань по переведенню 
лісових культур у вкриті лісом землі та 
передача захисних насаджень і 
полезахисних лісосмуг в експлуатацію 
при забезпеченні планової 
приживлюваності лісових культур; 
-виконання плану підготовки грунту на 
наступний рік;
-виконання плану заготівлі жолудя та 
іншого насіння в повному обсязі

10%
Премія 

виплачується 
за II півріччя

Премія за виконання кожного з вищезазначених показників може 
виплачуватись незалежно від виконання інших показників, при наявності 
коштів.



Премія нараховується за виконання планових показників на посадовий 
оклад і доплату за суміщення за фактично відпрацьований час і виплачується 
за рахунок фонду оплати праці,

- Максимальний розмір премії за місяць не повинен перевищувати 
посадового окладу за місяць з доплатою за суміщення.

Працівники можуть позбавлятися премії повністю або частково 
керівником підприємства за:

- незабезпечення виконання або погіршення окремих показників і 
завдань по відповідній діяльності;

- порушення строків підготовки документів і подання звітності;
- порушення трудової і виконавчої дисципліни.

Працівники на яких накладено дисциплінарне стягнення (догана) 
позбавляються будь-яких заохочень (премій) на термін дії один рік.

Основою для нарахування премії являються дані бухгалтерського обліку 
та висновки головних спеціалістів.

Розрахунок на виплату премії підписується головним бухгалтером, 
економістом, затверджується директором підприємства.

Премії виплачуються при наявності грошових коштів.



Додаток 4

П О Л О Ж Е Н Н Я
про преміювання загальновиробничого персоналу

ДП  «Черкаське військове лісництво»

Найменування підрозділів Показники
База для 

розрахунку
Розмір премії

1 2 4 5

ІН Ж ЕН ЕРН О -ТЕХН ІЧН И Й  ПЕРСО Н АЛ

Лісогосподарські дільниці

1 .Апарат лісогосподарських 
дільниць (ст.майстри)

В иконання сортиментного плану 
заготівлі деревини в ід  рубок 
головного  користування та рубок 
догляд у  за  л іс о м  і са н іт а р н и х  
рубок з наростаю чим  підсум ком  з 
п очатку  року

М ісяць до 50 % 
з урахуванням 

відпрацьованого 
часу

В иконання плану 1-го п івр іччя 
по л ісо в ід н о в л ен н ю  і захисному 
лісорозведенню

1-е півріччя 10% (зурах. 

відпрац. часу)

Виконання річного плану по лісові

дновленню і захисному лісорозведе

нню

2-е
півріччя

10% (з урах. 
відпрац. часу)

Збільш ення обсягів реалізації 
продукції за період з початку року 
порівняно із відповідним періодом 
минулого року

М ісяць до 50 % 
з урахуванням 

відпрацьованого 
часу

2. М айстри ЛЗД Виконання сортиментного плану 

заготівлі деревини від рубок 
головного  користування та рубок 

д огляд у  за  л іс о м  і с а н іт а р н и х  
рубок з наростаю чим  підсум ком  з 
п очатку року

М ісяць до 50 % 
з урахуванням 

відпрацьованого 
часу

Збільшення обсягів реалізації 
продукції за період з початку року 
порівняно із відповідним періодом 
минулого року 5

М ісяць до 50 % 
з урахуванням 
відпрац. часу

3.М айстри лісу Виконання сортиментного плану 
заготівлі деревини з наростаючим 
підсумком з початку року від рубок 
головного користування та рубок 
догляду і санітарних рубок при 
плані на рік

Місяць до 50 % 
з урахуванням 

відпрацьованого 
часу

Виконання плану 1-го півріччя по 
лісовідновленню  і захисному 
лісовідновленню

1-е півріччя 10% (з урах. 
відпрац. часу)

Виконання плану заготівлі насіння 2-е півріччя 10% (з урах. 

відпрац. часу)



Збільш ення обсягів реалізації 
продукції за період з початку року 
порівняно із відповідним періодом 
минулого року

М ісяць до 50 % 
з урахуванням 
відпрац. часу

4.Деревообробна дільниця

Старший майстер, 
майстер цеху, 
економіст

Виконання плану виготовлення 
пиломатеріалів з наростаючим 
підсумком з початку року

М ісяць до 50 % 
з урахуванням 
відпрац. часу

Збільш ення обсягів реалізації 
продукції за період з початку року 
порівняно із відповідним періодом 
минулого року

М ісяць до 50 % 
з урахуванням 
відпрац. часу

ОБСЛУГОВУЮ ЧИЙ ПЕРСОНАЛ

5. Водії легкових 
автомобілів

Якісне виконання своїх службових 
обов’язків, відсутність поломок і 
аварій з вини водія. Дотримання 
норм витрат палива на пробіг 
автомобіля.

М ісяць
до 100% 

з урахуванням 
відпрацьованого 

часу

б.Слюсар з ремонту 
автомобілів

Своєчасне і якісне обслуговування 
автомобілів і механізмів, усунення 
поломок в стислі терміни.

М ісяць до 100% 
з урахуванням 

відпрацьованого 
часу

7.Комірник Дотримання порядку і правил 
пож еж ної безпеки в складах. 
Своєчасна підготовка документів і 
подання звітності.
Правильність оформлення 
документації.

М ісяць до 100 %  

з урахуванням 

відпрацьованого 
часу

8. Опалювач, сторож, 
контролер КПП, 
прибиральник службових 
приміщень

Якісне виконання своїх службових 
обов’язків.
Недопущ ення порушень трудової 
дисципліни.

М ісяць
до 100% 

з урахуванням 
відпрацьованого 

часу

ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ ПРАЦІВНИКАМ

Премія виплачується при виконанні за місяць показників і умов 
преміювання.

Загальна сума премій визначається з урахуванням виконання основних 
показників господарської діяльності, рентабельності та прибутковості 
підприємства.

Розрахунок премії здійснюється на підставі даних обліку та за поданням 
керівників структурних підрозділів.

Премія нараховується на основну заробітну плату та виплачується з 
фонду оплати праці за наявності грошових коштів.

Преміювання працівників здійснюється на підставі наказу директора 
підприємства за фактично відпрацьований час у звітному періоді.

Працівники підприємства можуть бути позбавлені премії частково або 
повністю у випадках:

- несвоєчасного і неякісного виконання покладених на них виробничих 
завдань і функцій;



- притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за 
порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, зокрема 
прогул, систематичне запізнення на роботу, поява на роботі в 
нетверезому стані;

- порушення правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної 
безпеки.

Працівники на яких накладено дисциплінарне стягнення (догана) 
позбавляються будь-яких заохочень (премій) на термін дії стягнення один 
рік. Звільненим за власним бажанням премія не виплачується.

Дане Положення вводиться з метою стимулювання дій працівників на 
підвищення якості виконуваних робіт , якості виготовленої продукції, 
виконання і перевиконання планів і завдань.

Директор ДП «Черкаське Голова трудового
колективу підприємства
•1 '' ' -X’ >* .  " N 4  у У

 Худенко Н.В
2СИ^р.
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Додаток 5

П О Л О Ж Е Н Н Я
про преміювання робітників

ДП  «Черкаське військове лісництво»

Найменування підрозділів Показники
База для 

розрахунку
Розмір премії

1 2 4 5

1.Д еревообробна промисловість
Робітники на переробці 
деревини

Виконання норм виробітку по 
розпилю ванню  деревини та 
виготовленню виробів 3 
пиломатеріалів на 100% і більше

М ісяць до 100%  
відрядного 
заробітку, 

тарифної ставки

Додаткові умови Недопущ ення порушень трудової дисципліни.

Недопущ ення браку, підвищення якості та сортності продукції. 
П ідвищ ення виходу пиломатеріалів.

Дотримання правил техніки безпеки.

2. Лісосічні роботи

а) робітники (лісоруби) Виконання норм виробітку на 100% 
і більше

М ісяць До 100%  
відрядного 
заробітку

Додаткові умови Недопущ ення порушень трудової дисципліни.

Недопущ ення браку, підвищення якості та сортності лісопродукції. 
Дотримання правил техніки безпеки.

б ) трактористи

Виконання норм виробітку на 100% 
і більше, за умови коефіцієнту 
використання трактора не менше 
0,75

М ісяць До 100%  
відрядного 
заробітку

Додаткові умови Недопущ ення порушень трудової дисципліни.
Дотримання правил техніки безпеки.
Своєчасне і якісне обслуговування тракторів і механізмів.
Дотримання термінів тривалості технічного обслуговування і ремонту 
автотракторної техніки.
Дотримання норм витрат палива.
Дотримання правил безпеки дорож нього руху.

*  5
3. Водії, зайняті на 
навантаженні, вивезенні 
деревини

Виконання плану вивезення 
деревини , за умови коефіцієнту 
використання автотранспорту не 
менше 0,75

М ісяць До 100%  
відрядного 
заробітку, 

тарифної ставки

Додаткові умови Недопущ ення порушень трудової дисципліни.
Своєчасне і якісне обслуговування автомобілів і механізмів.
Дотримання термінів тривалості технічного обслуговування і ремонту 
автотракторної техніки.
Дотримання норм витрат палива на пробіг автомобіля.
Дотримання правил безпеки дорож нього руху.
Своєчасне і якісне оформлення дорож ніх листів.
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ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПРЕМІЙ РОБІТНИКАМ

Премія виплачується при виконанні за місяць показників і умов 
преміювання.

Загальна сума премій визначається з урахуванням виконання основних 
показників господарської діяльності, рентабельності та прибутковості 
підприємства.

Розрахунок премії здійснюється на підставі даних обліку та за поданням 
керівників структурних підрозділів.

Премія нараховується на основну заробітну плату та виплачується з 
фонду оплати праці за наявності грошових коштів.

Преміювання працівників здійснюється на підставі наказу директора 
підприємства за фактично відпрацьований час у звітному періоді.

Працівники підприємства можуть бути позбавлені премії частково або 
повністю у випадках:

- несвоєчасного і неякісного виконання покладених на них виробничих 
завдань і функцій;

- притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності за 
порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, зокрема 
прогул, систематичне запізнення на роботу, поява на роботі в 
нетверезому стані;

- порушення правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежної 
безпеки.

Працівники на яких накладено дисциплінарне стягнення (догана) 
позбавляються будь-яких заохочень (премій) на термін дії стягнення один 
рік. Звільненим за власним бажанням премія не виплачується.

Дане Положення вводиться з метою стимулювання дій працівників на 
підвищення якості виконуваних робіт , якості виготовленої продукції, 
виконання і перевиконання планів і завдань.



1. Загальні положення

1.1. Положення про винагороду за підсумками роботи за рік (далі — 
Положення) визначає порядок і умови виплати працівникам підприємства 
винагороди за підсумками роботи за рік {далі —  винагорода), терміни 
виплати винагороди.

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

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

У разі невиконання зазначених показників рішення про виплату 
винагороди не приймається.

1.4. Положення може бути доповнено або змінено за погодженням із 
профспілковим комітетом підприємства.

2. Умови виплати винагороди

2.1. Винагорода виплачується в повному обсязі працівникам, які 
пропрацювали на підприємстві не менш як один рік,

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

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

— у разі повернення на роботу на підприємство у зв’язку із 
закінченням строкової військової служби, закінчення вищого навчального 
закладу, якщо навчання здійснювалося за рахунок підприємства.

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

2.4. Працівникам, які були звільнені за власним бажанням (ст. 38 
КЗпП України), за порушення трудової дисципліни (п. З, 4, 7 ст. 40 КЗпП 
України) до кінця календарного року, за який виплачується винагорода, а 
також тим, які мають дисциплінарні стягнення, винагорода не виплачується.

Додаток 6

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду за підсумками роботи

за рік державного підприємства «Черкаське військове лісництво»



3. Розмір і порядок виплати винагороди

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

3.2. Винагорода розраховується із середньомісячної основної 
заробітної плати працівника помноженій на коефіцієнт особистого внеску.

Безперервний стаж роботи, років Коефіцієнт особистого внеску
1-3 1,0
3-5 1,3

5-10 1,7
10 і більше 2,0

Основна заробітна плата—  винагорода за виконану роботу відповідно 
до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, 
посадових обов'язків). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок 
(окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для 
службовців. До основної заробітної плати не включаються доплати, 
надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним 
законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і 
функцій.

3.3. Розмір винагороди за підсумками роботи за рік може бути 
збільшено чи зменшено залежно від особистих результатів роботи 
працівника:
- керівникам структурних підрозділів -  директором підприємства;
- працівникам структурних підрозділів -  директором підприємства за 
поданням керівників структурних підрозділів.

3.4. Виплата винагороди за загальні підсумки роботи за рік 
проводиться по закінченні року після складання і затвердження річного звіту 
та на підставі наказу директора підприємства.

3.5. Підставою для нарахування і виплати винагороди за підсумками 
роботи за рік є це Положення.
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Перелік посад, робіт та професій працівників 
ДП «Черкаське військове лісництво» з ненормованим робочим

днем

Додаток № 7

1. Директор- 7
2. Головний бухгалтер 7
3. Головний лісничий 7
4. Головний інженер 7
5. Головний механік 7
6. Старший майстер лісу 7
7. Майстер лісу 7
8. Водій 7
9. Тракторист 7
10.Інженер ОЗЛ 7
11. Майстер ЛЗД 7
12. Заст. головного бухгалтера 7
13. Бухгалтер 7
14. Економіст 7
15. Юрисконсульт 7
16. Касир 7
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Додаток №8

Перелік посад, професій працівників лісництва 
для безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття

1. Головний лісничий
2. Головний інженер
3. Старший майстер лісу
4. Майстер лісу
5. Майстер ЛЗД
6. Водій
7. Тракторист
8. Верстатник д/о цеху
9. Оператор устаткування з перероблення деревини
10.Робітники на лісозаготівельних роботах
11. Слюсар з ремонту автомобілів
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внутрішнього трудового розпорядку 

для працівників державного підприємства 

“Черкаське військове лісництво”
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колективу державного підприємства 

“Черкаське військове лісництво” 
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1. Загальні положення

1.1. Відповідно до ст.43 Конституції України громадяни України мають право на 
працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та 
якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір 
професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, 
освіти та з урахуванням суспільних потреб.

Право на працю реалізується шляхом укладення між працівником і власником 
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом трудового договору, за 
яким працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим договором, з підляганням 
правилам внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець -  виплачувати працівникові 
заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті забезпечення чіткої 
організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та 
ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.3. Трудова дисципліна забезпечується створенням роботодавцем необхідних 
організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним і 
свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю. До 
працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються 
заходи дисциплінарного впливу.

1.4. Правила затверджуються зборами трудового колективу підприємства за поданням 
адміністрації і виборного органу профспілкового комітету відповідно до законодавства про 
працю і є обов’язковими для виконання.

1.5. Дія Правил внутрішнього трудового розпорядку поширюється на всіх працівників 
Підприємства, які перебувають з ним у трудових відносинах.

2. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників

2.1. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом 
укладання трудового договору з одним або одночасно з декількома роботодавцями, якщо інше 
не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

2.2. При прийнятті на роботу особа, що працевлаштовується має подати:
- заяву про прийняття на роботу;
- паспорт;
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
- звільнені з лав Збройних Сил України подають військовий квиток;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
- довідку про стан здоров'я (за необхідності).
При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не 

передбачено законодавством, а також відомості про прописку.
Прийняття на роботу оформляється наказом по підприємству, що оголошується 

працівникові під розпис.
У наказі має бути зазначено найменування професії (посади) відповідно до 

Класифікатора професій, умови оплати та інші істотні умови трудового договору.
Фактичне допущення працівника до роботи вважається укладенням трудового договору 

незалежно від того, чи було прийняття на роботу оформлено належним чином.



До початку роботи за укладеним трудовим договором чи при переведенні працівника у 
встановленому порядку на іншу роботу адміністрація Підприємства (структурного підрозділу) 
зобов'язана:

2.2.1. ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та 
Колективним договором;

2.2.2. визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи 
засобами;

2.2.3. створити працівникам умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення 
повного збереження дорученого їм майна; .

2.2.4. проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни 
праці і протипожежної охорони.

2.3. На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів, у тому числі сезонних і 
тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають 
державному соціальному страхуванню, ведуться трудові книжки.

Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше 
п’яти днів після прийняття на роботу.

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем 
основної роботи.

2.4. Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, 
передбачених законами України.

2.5. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 
38 та 39 Кодексу законів про працю України.

2.6. Припинення дії трудового договору за ініціативою власника може мати місце з 
підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України.

2.7. Дію трудового договору може бути припинено, з мотивів передбачених пунктами 
1,2,3,5,6 та 8 статті 36 КЗпП України.

2.8. У день звільнення роботодавець повинен видати працівникові копію наказу про 
звільнення, трудову книжку та виплатити всі належні йому суми.

Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути 
виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про 
розрахунок.

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то адміністрація Підприємства в 
цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання 
трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається 
тільки за письмовою згодою працівника.

з
3. Робочий час та час відпочинку

3.1. Відповідно до статті 50 КЗпП України тривалість робочого часу становить 
40 годин на тиждень.

3.2. На підприємстві встановлений п’ятиденний робочий тиждень і такий 
трудовий розпорядок:

Початок роботи: 800
Перерва: 1200- 1248
Закінчення роботи:
- понеділок -  четвер 1700 
-пятниця 16



3.3. Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники можуть 
залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством 
порядку, робота за які компенсується відповідно до трудового законодавства.

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

Згідно ст.6 Закону "Про відпустки", щорічна основна відпустка надається працівникам 
тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується 
з дня укладення трудового договору.

Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, 
а також лісництв надається щорічна основна відпустка 28 календарних днів за списком робіт, 
професій і посад, затверджених Кабінетом Міністрів України 9 червня 1997 року № 570.

Особам віком до вісімнадцяти років надається основна відпустка тривалістю 
3 1 календарний день.

За особливий характер праці надається відпустка до 35 календарних днів залежно від 
зайнятості працівника на роботах з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним 
навантаженням, в особливих природних географічних та геологічних умовах та умовах 
підвищеного ризику для здоров'я за списком робіт і професій із шкідливими і важкими 
умовами праці, затвердженими Кабінетом Міністрів від 17 листопада 1997 року № 1290.

Ст. 8 Закону "Про відпустки" встановлює тривалість додаткової відпустки за роботу з 
ненормованим робочим днем - 7 календарних днів.

Надання відпусток без збереження заробітної плати проводиться у відповідності із 
ст. 25, а за згодою сторін на підставі ст. 26 Закону "Про відпустки".
Жінці, у якої є двоє і більше дітей віком до 15 років; жінці у якої є дитина-інвалід; яка 
всиновила дитину; одинокій матері; батькові, який виховує дитину без матері (у тому числі у 
разі її тривалого перебування в лікувальному закладі); опікуну або піклувальнику, одному з 
прийомних батьків надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних 
днів.

4. Основні обов'язки працівників та роботодавця

4.1. Працівники зобов'язані:
- своєчасно, до початку робочого часу, прибути на робоче місце та приготуватися до 

виконання трудових обов'язків;
- почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;
- бути на робочому місці впродовж всього робочого дня за винятком перерв на 

відпочинок та харчування;
- виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні обов’язки), 

забезпечувати належну якість виконуваних робіт та виготовленої продукції;
- вчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації підприємства;
- виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором;
- дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни 

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

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

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

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



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

4.2. Роботодавець зобов’язаний:
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та 

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

договору;
- ознайомити працівника з його робочим завданням;
- видавати заробітну плату у встановлені законодавством та Колективним договором 

терміни;
- забезпечити робоче місце відповідними матеріалами , інструментом і приладдям, а 

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

- організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо вимог охорони 
праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт;

- вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, 
професійних та інших захворювань працівників;

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

- видавати заробітну плату у встановлені законодавством та колективним договором 
терміни;

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

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

кваліфікації, освіти;
- дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових 

питань на підприємстві;
- створювати умови для відпочинку працівників.

5. Права працівника та роботодавця

5.1.Працівник має право:
- вимагати від роботодавця своєчасного забезпечення його роботою згідно з професією 

та кваліфікацією, відповідно до укладеного трудового договору (контракту);
- на належні, безпечні та здорові умови праці;
- вимагати від роботодавця надання, відповідно до чинних норм, спецодягу, 

спецвзуття, засобів індивідуального захисту;
- на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом та колективним договором;
- на своєчасне одержання винагороди за працю;
- оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, які дають йому завдання, що їх він не в 

змозі виконати через не створення умов для виконання, або роботу, що не відповідає його 
професії та кваліфікації, або покладають на нього обов’язки, не передбачені трудовим 
договором;

- оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, установленому чинним 
законодавством;

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



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

5.2. Кожному працівникові гарантується право знати свої права та обов’язки.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки

працівників, доводяться до їх відома в установленому порядку.
5.3. Роботодавець має право:
- вимагати від працівника дотримання положень Правил та вживати необхідних заходів 

щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;
- призначати службові розслідування відносно працівників, які порушують, трудову 

дисципліну Підприємства та за необхідності відстороняти такого працівника від роботи, що 
оголошується наказом або розпорядженням та доводиться до відома працівника. Термін 
відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили. При відстороненні 
трудові відносини працівника з роботодавцем не припиняються;

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

6. Права працівника та роботодавця

6.1. За сумлінну працю на підприємстві, зразкове виконання службових обов’язків та за 
інші досягнення в роботі передбачаються такі форми матеріального та морального 
заохочення:

- оплата праці (надбавки, доплати, преміювання);
- нагородження цінними подарунками;
- нагородження Почесною грамотою;
- оголошення Подяки.
6.2. Порядок застосування заохочень передбачений статтею 144 Кодексу законів про 

працю України.
6.3. Питання щодо застосування заохочення до працівників подається на розгляд у 

встановленому порядку директору.

7. Відповідальність працівників за порушення Правил

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

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

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

- появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;
- вживання спиртних напоїв на робочому місці;
- недотримання технології виробництва, що зумовлює низьку якість продукції;
- вчинення за місцем роботи розкрадання ( у т.ч. дрібного) майна підприємства.

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

- догана;
- звільнення.



7.3. Для застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від 
працівника письмового пояснення проступку. Відмова працівника надати пояснення не може 
бути перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але 
не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від 
роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відсутності.

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

7.4. Повне або часткове позбавлення премій, зменшення або скасування доплат, 
винагород та інших заохочувальних виплат може провадитися незалежно від дисциплінарного 
стягнення-наумовах, визначених Колективним договором.

С. В. Вовкодавець

О.М. Пилявський
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В.І Войтов


