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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Мета укладення колективного договору (далі договір).

1.1. Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових 
та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників і 
адміністрації державного підприємства „ Черкаське військове лісництво ” 
(далі підприємство) з питань, що є предметом цього договору.

1.2. Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу 
законів про працю України, Закону України „Про колективні договори і 
угоди”, інших актів законодавства, генеральної та галузевої угод між 
Міністерством оборони України та Профспілкою працівників Збройних Сил 
України на 2019-2023р.

1.3. Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали, 
щодо створення умов підвищення ефективності роботи підприємства, 
реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав 
та інтересів працівників.

2. Сторони договору та їх повноваження .

2.1. Договір укладено між адміністрацією державного підприємства 
„Черкаське військове лісництво” в особі її директора, в подальшому 
іменованої „АДМІНІСТРАЦІЯ”, з однієї сторони та в особі голови 
трудового колективу та голови профспілкового комітету Державного 
підприємства „ Черкаське військове лісництво” подальшому іменований 
“ПРОФКОМ”, з другої сторони.

2.2. Адміністрація підтверджує, що вона має повноваження, визначені 
чинним законодавством та Статутом підприємства, на ведення колективних 
переговорів, укладення колективного договору і виконання забов’язань 
адміністрації, визначених цим договором.

2.3. Профком має повноваження, визначені чинним законодавством та 
Статутами профспілок, на ведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору і виконання забов’язань профкому, визначених цим 
договором.

2.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання 
відповідних сторін галузевої угоди і зобов’язуються дотримуватися 
принципів соціального партнерства: паритетності представництва, 
рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та 
аргументованості при проведенні переговорів щодо укладення договору, 
внесення змін і доповнень до нього, вирішенні всіх питань, що є предметом 
цього договору.
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2.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення 
передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході 
реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть 
перевагу розв’язанню спірних питань шляхом проведення консультацій, 
переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

3.Сфера дії договору.

3.1. Положення договору поширюється на всіх працівників 
підприємства незалежно від того, чи є вони членами профспілок.

3.2. Окремі положення договору, що визначаються за взаємною 
згодою сторін, поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, колишніх 
працівників підприємства; на працівників, звільнених з ініціативи 
адміністрації за скороченням штату або у зв’язку з реорганізацією 
підприємства, до моменту їх працевлаштування.

3.3. Положення договору є обов’язковими для сторін, що його уклали.

4.Термін дії колективного договору та набуття їм чинності.

4.1. Договір укладено на 2020-2023 роки, він набирає чинності з дня 
його прийняття зборами трудового колективу і діє до укладення нового 
договору.

4.2. Сторони розпочинають переговори з укладення нового договору 
не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку дії договору, на який він 
укладався.

5. Порядок внесення змін та доповнень до договору

5.1. Зміни та доповнення до договору вносяться у разі потреби тільки 
за взаємною згодою сторін і в обов’язковому порядку, у зв’язку зі змінами 
чинного законодавства та, галузевої угоди> з питань, що є предметом 
колективного договору.

Зацікавлена сторона письмово повідомляє іншу сторону про початок 
проведення переговорів та надсилає свої пропозиції, які мають бути спільно 
розглянуті у 10-ти денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

5.2. Якщо внесення змін чи доповнень до договору зумовлено зміною 
чинного законодавства, галузевою угодою або вони поліпшують раніше 
діючі норми та положення договору, рішення про запровадження цих змін 
чи доповнень приймається спільним рішенням адміністрації та 
профспілкового комітету.

У всіх інших випадках рішення про внесення змін чи доповнень до 
договору, після проведення попередніх переговорів та досягнення взаємної 
згоди про це, схвалюється зборами трудового колективу.
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6. Порядок і строки доведення змісту колективного 
договору до працівників підприємства.

б.І.Адміністрація зобов’язується в 10-ти денний термін після 
реєстрації договору забезпечити його тиражування в кількості 2 примірників, 
ознайомлення з ним всіх працівників, а також працівників під час укладення 
з ними трудового договору.

Розділі.„ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА”

7.АДМІНІСТРАЦІЯ зобов’язується:

7.1. Забезпечити проведення маркетингових досліджень щодо 
вивчення кон’юнктури ринку і складання на їх основі щорічного 
виробничого плану та своєчасно доводити його до структурних підрозділів.

Організовувати господарські відносини з іншими суб’єктами
господарювання на основі договорів, здійснювати фінансові та кредитні 
відносини, нести відповідальність за порушення договірних зобов’язань.

7.2. Відповідно до місячних виробничих планів своєчасно та в 
повному обсязі забезпечувати працівників матеріально-технічними 
ресурсами, необхідними для виконання виробничих завдань, норм праці, 
створення належних умов праці.

7.3. Реалізовувати продукцію платоспроможним споживачам з 
гарантією її оплати.

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

7.5. Забезпечити розробку за участю профспілкового комітету 
стратегії підвищення ефективності виробництва та соціально-економічного 
розвитку підприємства.

7.6. Щоквартально інформувати трудовий колектив про результати 
фінансово-господарської діяльності підприємства і його найближчі
перспективи. Регулярно надавати профкому інформацію з цих питань.

7.7. Вживати заходи щодо збільшення обсягів виробництва та 
реалізації продукції (робіт, послуг), стабілізації фінансового стану 
підприємства та недопущення його збитковості.
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8.ПРОФКОМ зобов’язується :

8.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в 
колективах структурних підрозділів підприємства, збільшенню прибутку, 
підвищенню продуктивності праці.

8.2. Проводити роботу з формування свідомості найманих 
працівників щодо збереження майна підприємства, ощадливого 
використання виробничих ресурсів та матеріальних цінностей.

8.3. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників 
щодо поліпшення роботи підприємства, своєчасно доводити їх до 
адміністрації, домагатися реалізації, інформувати працівників про вжиті 
заходи.

8.4. Утримуватися від організації акцій протесту, страйків за умови 
виконання адміністрацією зобов’язань і норм колективного договору.

9. СТОРОНИ зобов’язуються:

9.1. Оперативно вживати заходи щодо усунення передумов 
виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), у разі їх виникнення 
прагнути до врегулювання спору без зупинки виробництва шляхом 
примирних процедур у порядку, визначеному чинним законодавством.

Розділ 2.„ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ 
ЗАЙНЯТОСТІ”

10.АДМІНІСТРАЦІЯ зобов’язується:

10.1. Здійснювати свої функції відповідно до Закону України „Про 
зайнятість населення”.

10.2. Узгоджувати з профспілковим комітетом рішення про зміни в 
організації виробництва і праці, в тому числі реорганізації або 
перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності працівників не 
пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з їх економічним обгрунтуванням, а 
також з наміченими заходами щодо забезпечення зайнятості вивільнюваних 
працівників.

10.3. Не допускати звільнень працюючих за ініціативою адміністрації 
без погодження з профспілковою організацією. При необхідності 
вивільнення працівників розробляти та впроваджувати узгоджену з 
профкомом програму працевлаштування і соціальної підтримки таких 
працівників.
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10.4. При вивільненні працівників дотримуватись вимог чинного 
законодавства.

Організовувати взаємодію з центром зайнятості з питань 
працевлаштування та інформування працівників щодо наявних вакансій на 
інших підприємствах міста.

10.5. При проведенні реорганізації, реструктуризації або у. разі 
порушення питань про ліквідацію підприємства, зміну форми власності, або 
часткове зупинення виробництва, адміністрація не пізніше , як за три місяці 
інформує профспілковий комітет про ці дії.

Скорочення чисельності або штату працівників проводити лише після 
проведення з профкомом консультації про заходи щодо запобігання 
звільненню, приведення кількості звільнених до мінімуму або пом’якшення 
негативних наслідків звільнень працівників.

Не допускати звільнення працівників з ініціативи адміністрації в 
період його тимчасової непрацездатності (крім випадків передбачених п.5 
част.1 ст.40 КЗпП ), а також у період перебування працівника у відпустці 
(крім випадку ліквідації підприємства).

10.6. За необхідності, відповідно до потреб виробництва та вимог 
законодавства, проводити професійне навчання і перекваліфікацію кадрів за 
рахунок та в межах наявних фінансових ресурсів підприємства. Конкретні 
обсяги і строки навчання встановлюються адміністрацією за погодженням з 
профкомом.

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

10.8. Здійснювати заходи щодо залучення молоді на підприємство, її 
навчання та підвищення кваліфікації.

10.9. У випадку прихованого безробіття (робота на умовах неповного 
робочого часу і т.п.) зберігати за працівниками підприємства права, пільги 
та гарантії, передбачені колективним договором.

10.10. Працівникам, попередженим у встановленому порядку про 
звільнення на підставі п.1 'ст.40 КЗпП, протягом останнього місяця з дня 
попередження про звільнення надається, на їхні прохання, можливість 
здійснення ними пошуку нового місця роботи у робочий час протягом 8 
годин на тиждень з оплатою в розмірі двох третин тарифної ставки чи 
окладу.

10.11. Здійснювати заходи щодо посилення соціально- 
економічного захисту молоді, підвищення її активності у вирішенні 
виробничих і соціальних завдань.

10.11.1. Ознайомлювати молодь при прийнятті на роботу та протягом 
тижневого терміну роботи із внутрішніми нормативними документами 
підприємства, Галузевою угодою, колективним договором, Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, правилами та інструкціями з безпеки 
праці.
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10.11.2. Створювати резерв кадрів із числа молодих спеціалістів.
10.11.3. Закріплювати за молодими працівниками наставників із 

складу висококваліфікованих кадрових робітників підприємства.

11.ПРОФКОМ зобов’язується:

11.1. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та 
нормативних актів з питань праці та зайнятості, використанням і 
завантаженням робочих місць.

При необхідності відстоювати права трудящих у державних органах і
судах.

Не надавати згоди на вивільнення працівників у разі порушення 
адміністрацією вимог законодавства про працю та зайнятість.

11.2. При необхідності ініціювати проведення спільних консультацій 
з адміністрацією із проблем зайнятості з метою вжиття заходів щодо 
запобігання звільненню, чи зведення їх кількості до мінімуму, або 
пом’якшення наслідків їх звільнення.

Вносити пропозиції про перенесення строків або тимчасове 
припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

11.3. Доводити до працівників інформацію щодо планування 
проведення на підприємстві скорочення робочих місць, вивільнення 
працівників та здійснюваних заходів щодо недопущення або зменшення 
негативних соціальних наслідків таких дій.

11.4 Працівники підприємства повині дотримуватися умов 
колективного договору незалежно від від членства в профспілковому 
комітеті.

Розділ 3. „ОПЛАТА ПРАЦІ”

АДМІНІСТРАЦІЯ та ПРОФКОМ
домовились про таке:

12. У СФЕРІ ФОРМ І  СИСТЕМ ОПЛА ТИ ПРАЦІ.

12.1. Виплачувати винагороду за виконану роботу працівникам 
підприємства за такими формами і системами оплати праці:

-відрядна;
-відрядно-преміальна;
-погодинна;
-погодинно-преміальна та інші.

12.2. Зміни форм, систем оплати праці, преміювання, встановлення 
систем надбавок та доплат працівникам, а також зниження їх розмірів на 
підприємстві проводити за погодженням із профспілковим комітетом.
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13. У СФЕРІ ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ ТА 
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ:

13.1. Мінімальна заробітна плата на підприємстві встановлюється 
згідно з діючим законодавством. Мінімальна зарплата працівникові 
забезпечується при умові виконання ним встановленої норми виробітку, 
нормативного завдання, своїх службових обов’язків. При невиконанні цих 
умов, оплата проводиться у відповідності з виконаною роботою.

13.2. Для забезпечення належного соціального захисту працівників 
підприємства, враховуючи зростання рівня інфляції та виходячи з 
реальних фінансових можливостей підприємства, встановити 
мінімальну тарифну ставку за просту некваліфіковану працю робітника 
1 розряду в розмірі 206% розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб.

Примітка: ПрМ -  прожитковий мінімум для працездатної 
особи, встановлений законодавством.

При виникнені об’єктивних фінансово-економічних причин, в 
наслідок яких неможливо буде виконати норму Угоди колективним 
договором на період не більше ніж шість місяців з дати його підписання, 
може встановлюватися інший розмір мінімальної тарифної ставки робітника 
першого розряду, або залишити на тому рівні, який був до дати планованого 
законодавством підняття.

13.3. Установити на підприємстві мінімальні тарифні ставки робітника 
першого розряду в залежності від виду виробництв та робіт згідно з 
Додатком 1.

13.4. Присвоєння (перегляд) кваліфікаційних розрядів і тарифікація 
робіт проводиться відповідно до Загальних положень Єдиного тарифно- 
кваліфікаційного довідника.

13.5. Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців 
здійснюється відповідно до мінімальних коефіцієнтів співвідношень 
посадових окладів (додаток 2) та штатного розкладу.

13.6. При формуванні схеми посадових окладів максимальні 
коефіцієнти співвідношень не повинні перевищувати мінімальні, установлені 
Галузевою угодою, більше ніж на 20 відсотків.

13.7. Для забезпечення належного соціального захисту працівників 
підприємства, враховуючи зростання рівня інфляції та виходячи з реальних 
фінансових можливостей підприємства, додатково збільшувати тарифні

7
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ставки по всіх видах виробництв та робіт, зазначених в Додатку 1, в межах 
50 відсотків.

АДМІНІСТРАЦІЯ зобов'язується :

13.6. Одночасно із введенням тарифних ставок і посадових окладів 
здійснювати заходи щодо :
• упорядкування діючих норм і нормативів та систем матеріального 
заохочення;
• удосконалення структури заробітної плати ;
• досягнення 70 відсоткової долі тарифної частини в середній заробітній 
платі;
• збільшення частки витрат на оплату праці у валових витратах на 
виробництво;
• забезпечення зростання фонду оплати праці на підприємстві відповідно 
до росту обсягів виробництва.

13.7. Час простою не з вини працівника оплачувати з розрахунку не 
нижче двох третин тарифної ставки (окладу) встановленого працівникові 
розряду (окладу).

13.8.У разі простою не з вини працівника переводити його, за згодою, 
на іншу роботу, при цьому оплату праці здійснювати за виконану роботу, але 
не нижче встановленого посадового окладу (тарифу).

14. У СФЕРІ ДОПЛАТ І  НАДБАВОК ДО ТАРИФНИХ СТАВОК 
ТА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ:

Доплати:

14.1. Працівникам, що виконують поряд із своєю роботою роботу 
іншої професії (посади ), проводиться доплата за суміщення професій 
(посад). Доплата встановлюється в межах економії фонду заробітної плати 
за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади з урахуванням обсягів 
додатково виконуваних робіт.

14.2. За розширену зону обслуговування або збільшення обсягу 
виконуваних працівником робіт встановлювати доплату в межах економії за 
тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови 
дотримання нормативної чисельності працівників.

14.3. За виконання обов’язків тимчасово відсутніх ( на час відпустки) 
працівників встановлюється доплата до 100 відсотків тарифної ставки 
(окладу, посадового окладу) відсутнього працівника.



9

14.4. За ненормований робочий день водіям автотранспортних засобів 
в розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

14.5. За роботу у нічний час ( з 22.00 до 6.00) проводиться доплата у 
розмірі 35% погодинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну 
годину роботи в цей час.

14.6. За роботу у важких і шкідливих умовах праці встановлюється 
доплата - 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу).

Надбавки:
14.7. За високу професійну майстерність можуть встановлюватися 

щомісячні надбавки до тарифних ставок ( окладів):
-для робітників 3-го розряду -12%;
-для робітників 4-го розряду -16%;
-для робітників 5-го розряду -20%;
-для робітників 6-го розряду -24%.
14.8. За класність водіям легкових автомобілів :
- водіям 2-го класу -  10%;
- водіям 1-го класу -  25%, встановленої тарифної ставки за 

відпрацьований час водієм.
Трактористам -  машиністам

- 2-го класу -  10%;
- 1-го класу -  20% заробітної плати за роботи виконані на тракторі.
14.9. За високі досягнення в праці, складність і напруженість в роботі 

працівникам може встановлюватись (персональна ) надбавка у розмірі до 
50% посадового окладу (ставки). При погіршенні показників роботи 
надбавки зменшуються або відміняються повністю.

14.10. За виконання особливо-важливої роботи на певний термін 
може встановлюватись надбавка в розмірі до 50% посадового окладу 
(ставки).

14.11. Згідно з наказом Міністра оборони України №409 від 17 
жовтня 2000року “ Про затвердження Положення про умови та порядок 
виплати працівникам Збройних Сил України надбавки за вислугу років ” 
працівникам підприємства встановлюється надбавка за вислугу років 
залежно від стажу роботи

Розмір щомісячної надбавки за вислугу років:
Стаж роботи Розмір щомісячної надбавки (у відсотках до 

посадового окладу( годинної тарифної 
ставки)

2 роки та понад 2 роки 5
5 років та понад 5 
років

10

10 років та понад 10 
років

15
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15 років та понад 15 
років

20

20 років та понад 20 
років

25

15. У СФЕРІ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТИ ПРАЦІ.

15.1. В межах фінансових можливостей підприємства, при відсутності 
заборгованості із заробітної плати, здійснювати матеріальне заохочення 
(преміювання) працівників підприємства за результати праці відповідно до 
затверджених положень (додатки № №.3,4,5 ).

15.2. Виплачувати за наявності прибутку винагороду за підсумками 
роботи за рік згідно з затвердженим положенням (додаток №6).

16. У СФЕРІ СТРОКІВ ВИПЛА ТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛА ТИ .

16.1. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових 
знаках, що мають законний обіг на території України.

16.2. Виплачувати працівникам заробітну плату в робочі дні не рідше 
двох разів на місяць, через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти 
календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який 
здійснюється виплата: аванс -  до 22числа поточного місяця, остаточну 
виплату -  до 7 числа наступного місяця.

16.3. Проводити індексацію заробітної плати відповідно до Закону 
України від 03.07.1991р. №1282-ХІІ(зі змінами) „Про індексацію грошових 
доходів населення” та згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 
17.07.2003року № 1078 ( зі змінами та доповненнями).

17.УСФЕРІ ГАРАНТІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ.
з

17.1. Виплачувати заробітну плату у першочерговому порядку перед 
іншими платежами після сплати обов’язкових платежів.

17.2. Здійснювати оплату праці у разі невиконання норм виробітку та 
не з вини працівника за фактично виконану роботу, із дотриманням умов, 
визначених законодавством.

17.3. Адміністрація гарантує працівникам підприємства виплату 
мінімальної заробітної плати згідно з чинним законодавством.

18. У СФЕРІ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ.

18.1. Для нормування праці застосовувати галузеві і міжгалузеві 
норми і нормативи праці.
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18.2. Переглядати чинні та запроваджувати за погодженням з 
профспілковим комітетом нові норми праці за результатами проведення 
атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової технології, 
техніки та організаційно-технічних заходів, що забезпечують реальне 
зростання продуктивності праці.

18.3. Адміністрації забезпечувати впровадження технічно 
обгрунтованих норм і нормативів з праці для всіх категорій працівників. •

Повідомляти працівників про запровадження нових і зміну чинних 
норм праці не пізніше, ніж за місяць до такого запровадження чи зміни.

19. ПРОФКОМ зобов’язується:

19.1. Представляти і захищати на всіх рівнях управління інтереси 
працівників підприємства у сфері оплати праці.

19.2. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві 
законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної 
плати.

19.3. Аналізувати рівень середньої заробітної плати на підприємстві, 
готувати пропозиції щодо вдосконалення оплати праці.

19.4. Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної 
плати, розмірів і підстав відрахувань з неї.

19.5. Сприяти впровадженню на підприємстві прогресивних норм 
праці відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації 
виробництва і праці.

Розділ 4 „ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА 
ВІДПОЧИНКУ „

20. АДМІНІСТРАЦІЯ зобов’язується:

20.1. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, 
передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати 
працівників з наказом про їх прийняття на підприємство.

Застосовувати контрактну форму при прийнятті на роботу тільки у 
випадках, визначених Законом України, на вимогу профкому надавати 
інформацію про умови контрактів.

Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище 
працівників порівняно з чинним законодавством.

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

20.3. Забезпечити дотримання встановленої законодавством 
тривалості робочого тижня.
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20.4. Встановити тривалість роботи (зміни) згідно з Правилами 
внутрішнього розпорядку( Додаток№9) і графіками роботи, затвердженими 
керівником підприємства за погодженням з профспілковим комітетом, з 
урахуванням специфіки виробництва, режиму роботи підрозділів із 
розрахунку нормальної тривалості робочого дня 8 годин при 40 годинному 
п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями у суботу та неділю

20.5. Встановити такий режим роботи:

Початок роботи -8-00 годин 
Перерва для відпочинку та харчування:

- початок-12-00годин;
- закінчення-12-48 годин;

Закінчення роботи:
- понеділок -  четвер -  17-00годин
- п’ятниця-16-00годин.

20.6. Узгоджувати з профкомом будь-які зміни тривалості робочого 
дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи на 
підприємстві, в окремих підрозділах, для категорій окремих працівників, 
повідомляти працівників про такі зміни за 2 місяці до їх запровадження.

Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони 
збігаються зі святковими або неробочими днями, з метою раціонального 
використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку 
працівників приймати за узгодженням з профкомом не пізніше ніж за два 
тижні до їх перенесення.

20.7. За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього 
неповний робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в 
порядку, визначених законодавством (ст.56 КЗпП України).

Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 
14 років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що перебуває під її 
опікуванням, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї, 
відповідно до медичного висновку, на їх прохання неповний робочий день, 
або неповний робочий тиждень.

20.8. Організовувати роботу надурочно або у вихідні дні, святкові і 
неробочі дні тільки у виняткових випадках за попереднім погодженням з 
профспілковим комітетом.

Повідомляти працівників про такі роботи не менш, як за добу до їх 
початку.

Час надурочної роботи не може перевищувати 120 годин на рік. 
Оплата і компенсація таких робіт здійснюється відповідно до чинного 
законодавства.
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21.ВІДПУСТКИ. 

АДМІНІСТРАЦІЯ зобов’язується:

21.1. Встановити щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 
28 календарних днів працівникам, включеним до “Списку робіт, професій, 
посад працівників лісової промисловості та лісового господарства...”, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 570 від 
09.06.1997р.

Працівникам, посади яких не вказані у вищезазначеному Списку, 
надавати щорічну основну оплачувану відпустку тривалістю 24 календарні 
дні.

Затверджувати графіки надання відпусток за погодженням з 
профкомом до 05 січня поточного року та доводити його до відома 
працівників.

При складанні графіка відпусток враховувати сімейні обставини, 
особисті інтереси та можливості відпочинку кожного працівника.

Надавати подружжям, які працюють на підприємстві право на 
щорічну відпустку в один і той самий період.

21.2. Надавати щорічні відпустки за бажанням працівника у зручний 
для нього час у випадках, передбачених законом:

-особам до 18 років;
-інвалідам;
-жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або 

після неї;
-жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років, або 

дитину- інваліда;
-одинокій матері (батьку), яка виховує дитину без батька (матері), 
опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які 
фактично виховують одного або більше дітей до 15 років за 
відсутності батьків;

-дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
-ветеранам праці, ветеранам військової служби та особам, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
21.3. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання 6- 

ти місячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на 
підприємстві за бажанням працівника у випадках передбачених ч.7 ст.Ю 
Закону України про відпустки.

21.4. Відкликати працівників із щорічної відпустки лише за їх згодою 
та у випадках, визначених законодавством.

21.5. Надавати, за погодженням з адміністрацією, або за клопотанням 
головного лісничого в кінці року за підсумками роботи, додаткові 
оплачувані відпустки:
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а) працівникам з ненормованим робочим днем тривалістю 7 
календарних днів згідно (додаток №7 Перелік посад, робіт та професій 
працівників ДП «Черкаське військове лісництво» з ненормованим робочим 
днем).

б) у зв’язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним 
законодавством.

21.6. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на 
умовах, передбачених чинним законодавством:

-у зв’язку з вагітністю та пологами (надається на підставі медичного 
висновку, сумарно 126 календарних днів, а 140 календарних днів у разі 
народження 2-х і більше дітей та у разі ускладнення пологів);

-для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
-додаткова відпустка жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 

15 років або дитину -  інваліда ( за бажанням працівника, щорічно 
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів).

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

21.8. Надавати, при наявності прибутку, всім працівникам, за їх 
письмовим зверненням, які протягом року не мали порушень трудової та 
виробничої дисципліни, з оплатою у розмірі середнього заробітку:

21.8.1. Додаткову відпустку на 3 робочих дні у випадках:
а) проводів дітей на військову службу (батькам);
б) шлюбу працівника або його дітей;
в) смерті одного з подружжя або близьких родичів (батьків, сестер, 

братів, дітей);
г) народження дітей (батькові -Ідень).

21.8.2. Вільний від роботи день з приводу:
а) Дня народження працівника, у випадку, коли день народження
збігається з вихідним або св’ятковим днем, вихідний день
переноситься на наступний після св’яткового або неробочого дня;
б) 1 вересня -  батькам, діти яких навчаються в 1 -4 класах, якщо ці 

дні припадають на робочий день.
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22. ПРОФКОМ зобов’язується:

22.1. Забезпечити дотримання працівниками підприємства трудової та 
виробничої дисципліни. Правил внутрішнього трудового розпорядку,



15

своєчасного і точного виконання розпоряджень роботодавця, трудових та 
функціональних обов’язків.

22.2. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, 
своєчасністю внесення записів до трудових книжок, видання наказів про 
прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режимів праці і 
відпочинку та ознайомленням з ними працівників.

22.3. Розглядати обгрунтоване письмове подання адміністрації про 
розірвання трудового договору з працівником, який є членом профспілки, у 
випадках, передбачених законом. Повідомляти адміністрацію про прийняте 
рішення у письмовій формі у триденний термін після його прийняття.

22.4. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та 
консультації з чинного законодавства. У разі порушення їх трудових прав 
представляти та відстоювати їх права у відносинах з адміністрацією у 
судових органах.

Розділ 5 „УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ,,

23. З метою створення здорових та безпечних умов праці на 
підприємстві, АДМІНІСТРАЦІЯ зобов’язується:

23.1. Щорічно розробляти та впроваджувати комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 
випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і 
пожежам .

Про річні підсумки комплексних заходів інформувати трудовий 
колектив на загальних зборах.

23.2. Забезпечити на робочих місцях безпечні умови праці і створити 
санітарно -  побутові умови відповідно до вимог законодавства.

23.3. Під час укладання трудового договору проінформувати 
працівника під розписку про умови праці та про наявність на робочому місці 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі 
наслідки їх впливу на здоров’я та про право працівника на пільги і 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і цього 
договору.

23.4. Не допускати до роботи працівника, якому за медичним 
висновком протипоказана робота в визначеній професії (посаді).

23.5. Забезпечити загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування усіх працівників підприємства від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності, згідно із законом.
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23.6. Працівника, який за станом свого здоров’я відповідно до 
медичного висновку потребує надання легшої роботи, переводити за згодою 
працівника на таку роботу (при наявності такої на підприємстві) на термін, 
зазначений у медичному висновку.

23.7. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці: при 
організації нових робочих місць і потім періодично -  не рідше одного разу 
на 5 років для встановлення прав працівників на пільгове пенсійне 
забезпечення, інші пільги і компенсації (профілактичне харчування, доплати 
та додаткові відпустки і т.і.). За результатами атестації вживати заходи щодо 
покращення умов праці, медичного обслуговування та оздоровлення 
працівників.

23.8. При прийнятті працівника на роботу з шкідливими 
умовами праці ознайомлювати його з картою умов праці за результатами 
атестації робочих місць.

23.9. Забезпечити придбання та видачу працівникам підприємства 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту згідно 
«Норми безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313 працівникам 
лісового господарства» затверджених наказом Держнаглядохоронпраці №65 
від 04.05.2005р..Перелік посад,професій для безоплатної видачі спецодягу, 
спецвзуття, згідно з додатком №8.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» (2694-12) 
можливо додатково, понад встановлені норми, видавати працівникам певні 
засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього 
працівника вимагають їх застосування.

23.10. Забезпечити придбання та видачу працівникам підприємства 
форменого одягу.

23.11. За кошти підприємства забезпечити фінансування та 
організацію проведення періодичних (протягом трудової діяльності)
медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із 
шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у 
професійному доборі і за результатами медичного висновку щодо 
фактичного стану здоров’я працівників, виконати заходи, запропоновані 
медичним закладом.

На час, встановлений працівникові для проходження медогляду, за 
ним зберігати робоче місце (посаду) і середній заробіток.

23.12. Притягнути працівника, який ухиляється від проходження 
медичного огляду до дисциплінарної відповідальності, а також 
відсторонити від роботи без збереження заробітної плати.

23.13. Проводити систематичний аналіз захворюваності і випадків 
тимчасової непрацездатності працівників підприємства та вживати заходів 
до усунення причин захворюваності.

23.14. Не рідше одного разу на квартал забезпечити комплектування 
аптечок медикаментами.
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23.15. За кошти підприємства забезпечити під час прийняття на 
роботу і в процесі роботи інструктаж, навчання з питань охорони праці, з 
надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і 
правил поведінки у разі виникнення аварії.

Навчання працівників підприємства організовувати в терміни, 
визначені Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці на підприємстві, затвердженим директором 
підприємства.

23.16. Не допускати до роботи працівників, у тому числі посадових 
осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

23.17. Проводити навчання з питань охорони праці за рахунок коштів 
підприємства представників профспілок та звільняти їх від основної роботи 
(до 4-х годин на місяць) із збереженням середнього заробітку для залучення 
до перевірок стану безпеки і умов праці на підприємстві.

23.18. Працю вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітніх 
дітей, регулювати в відповідності з законодавством.

23.19. Не залучати неповнолітніх (віком від 14 до 18 років) до праці 
на важких і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, до 
нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до підіймання і 
переміщення важких речей, маса яких перевищує встановлені для них 
граничні норми затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я 
України .

23.20. Створювати на робочих місцях, де працюють інваліди, умови 
праці з урахуванням рекомендацій медико -  соціальної експертної комісії та 
індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових заходів безпеки 
праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії 
працівників.

23.21. Не залучати інвалідів до надурочних робіт.
23.22. Встановити витрати на охорону праці не менше 0,5 відсотка 

від фонду оплати праці за попередній рік.
23.23. Організовувати розслідування та вести облік нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до Порядку, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 
№1232.

23.24. Забезпечити здійснення через Фонд соціального страхування 
України відповідно до Закону України « Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування » відшкодування шкоди, заподіяної працівникові 
внаслідок ушкодження здоров’я або у разі смерті працівника.

23.25. Забезпечити щомісячний розгляд стану справ з охорони 
праці в плані створення здорових та безпечних умов праці працівникам, 
прийняття необхідних заходів щодо профілактики виробничого травматизму 
та професійної захворюваності і підвищення відповідальності інженерно -  
технічних працівників підприємства за виконання посадових обов’язків з 
охорони праці.
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24.ПРАЦІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВА зобов’язуються:

24.1. Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про 
безпеку і здоров’я оточуючих в процесі виконання будь -  яких робіт, чи 
під час перебування на території підприємства.

24.2. Відмовлятися від дорученої роботи і негайно повідомляти про 
це безпосереднього керівника, якщо створилася виробнича ситуація, 
небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують,

для виробничого середовища чи довкілля, особисто вжити необхідних 
заходів щодо запобігання та усунення таких ситуацій.

24.3. Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону 
праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 
іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та 
індивідуального захисту.

24.4. Проходити в установленому порядку попередні та періодичні 
медичні огляди.

24.5. Дбайливо та раціонально використовувати майно підприємства, 
не допускати його пошкодження чи знищення.

24.6. Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення 
зазначених вимог.

25. ПРОФКОМ зобов’язується:
25.1. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією 

законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов 
праці, належних виробничих та санітарно -  побутових умов, 
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами 
індивідуального та колективного захисту.

25.2. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від 
роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих 
дільницях та інших структурних підрозділах або на підприємстві чи 
виробництві на період, необхідний для усунення загрози життю або 
здоров’ю працівників

25.3. Представляти інтереси членів профспілки при розгляді заяв і 
трудових конфліктів з питань охорони праці щодо відшкодування у повному 
обсязі шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, у вирішенні 
конфліктних ситуацій з питань умов і охорони праці.

25.4. Брати участь:
-у розробці комплексних заходів з охорони праці і здійсненні 

контролю за їх виконанням ;
-в опрацьовуванні, прийнятті, перегляді та скасуванні нормативних 

актів з охорони праці, розроблених і діючих на підприємстві;
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-у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій на 
виробництві та надавати свої висновки про них ;

-у складанні акту про нещасний випадок і внесення змін до його 
змісту, якщо будуть виникати конфлікти з цього питання між потерпілим і 
директором підприємства ;

-у роботі комісій з перевірки знань з питань охорони праці і атестації 
робочих місць за умовами праці;

-у проведенні навчань, нарад, семінарів профактиву з питань охорони
праці;

-у заходах з охорони праці, які проводить підприємство.
25.5. Вносити роботодавцю, державним органам управління і нагляду 

подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану 
відповідь.

25.6. За порушення законів та інших нормативно -  правових актів про 
охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб державного 
нагляду за охороною праці, а також представників профспілок, винні особи 
притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, 
кримінальної відповідальності згідно із законом.

Розділ 6 „СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, 
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЖИТЛОВО-ПОБУТОВО-ГО, КУЛЬТУРНОГО, 
МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКІВ”

26. АДМІНІСТРАЦІЯ та ПРОФКОМ 
домовились :

26.1. Виходячи з пріоритетів і реальних фінансових можливостей 
підприємства:

26.1.1. Працівникам підприємства до їх ювілейних дат (починаючи 
з 50-річчя) встановлювати винагороди при стажі роботи на підприємстві в 
розмірі посадових окладів:

- до 15 років -  1;
- від 15 до 25 років -  2;
- більше 25 років -3.
26.1.2. При виході на пенсію по віку виплачувати одноразову 

матеріальну допомогу у відповідності зі стажем роботи на підприємстві в 
розмірі посадових окладів:

- до 10 років -  1;
- до 15 років -  2;
- від 15 і більше -  3.
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26.1.3. На підприємстві можливе індивідуальне преміювання, що 
відзначає особливу роль окремих працівників, за виконання та 
перевиконання виробничих планів підприємства та :

- до Дня працівників лісу та інших професійних свят;
- до інших державних свят і пам’ятних дат. Розмір цих виплат не 

повинен перевищувати двох окладів (тарифних ставок) по кожному виду 
преміювання.

26.1.4. Проводити виплату матеріальної допомоги на оздоровлення , у 
зв’язку із наданням щорічної відпустки, працівникам, які пропрацювали на 
підприємстві не менше одного року, у розмірі не більше середньомісячного 
заробітку.

26.1.5. Відповідно до чинного законодавства, надавати працівникам 
матеріальну допомогу при наявності коштів та фінансової можливості 
підприємства у таких випадках:

- у разі одруження працівника, який на момент одруження 
пропрацював на підприємстві більше 1 року в розмірі однієї мінімальної 
заробітної плати;

у разі народження дитини, працівникові, який на момент 
народження дитини пропрацюв на підприємстві більше 1 року в розмірі 
однієї мінімальної заробітної плати;

- у разі тяжкої хвороби та довготривалого стаціонарного лікування 
і необхідності проведення складної операції працівнику або його дитині, 
надавати матеріальну допомогу у розмірі до 2-х мінімальних заробітних 
плат;

-працівникам, які постраждали внаслідок непередбачуваних 
обставин (стихійного лиха, пожежі тощо) - надавати матеріальну допомогу 
у розмірі до 3-х мінімальних заробітних плат;

-у зв’язку зі смертю працівника або його близьких родичів (батьків, 
дітей), надавати матеріальну допомогу у розмірі мінімальної заробітної 
плати. Виплачувати матеріальну допомогу на поховання за потреби її 
виплати в межах наявних коштів, незалежно від того, чи була одержана 
працівником допомога на оздоровлення або інша матеріальна допомога, 
першої черги спадкоємців за законом (дітей, подружжя та батьків).

26.1.6. Працівникам підприємства надавати безпроцентну позику 
грошовими коштами в сумі не більше річного заробітку.

26.2. Надавати ( за зверненням військових підрозділів) матеріальну 
допомогу на потреби підрозділів Збройних сил України в розмірі до 15-ти 
відсотків з Фонду спеціального призначення.

27. АДМІНІСТРАЦІЯ зобов’язується:

27.1.Перераховувати своєчасно та в повному обсязі єдиний 
соціальний внесок.
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27.2.Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального 
страхування на випадок тимчасової непрацездатності на підприємстві.

27.3.3абезпечити збереження архівних документів, згідно з якими 
здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і 
компенсацій, визначених законодавством.

27.4.0рганізовувати один раз на рік безкоштовний медичний огляд 
всіх працівників підприємства.

27.5.3дійснювати за участю профкому щоквартальний аналіз стану 
тимчасової непрацездатності на підприємстві та причин захворювань.

Вживати заходів щодо зниження захворюваності працівників і щодо 
зменшення втрат робочого часу через хвороби.

28. ПРОФКОМ зобов’язується:

28.1.Контролювати цільове використання коштів на виплату 
соціальних пільг, проведення культурно-масових заходів, доводити 
інформацію до членів трудового колективу.

28.2.Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою 
власником єдиного соціального внеску, своєчасним матеріальним 
забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам.

28.3. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейному відпочинку та 
лікуванню працівників, організовувати оздоровлення дітей у дитячих 
таборах.

28.4. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими 
нормативними актами з питань соціального страхування та пенсійного 
забезпечення, надавати консультативну допомогу з питань соціального 
захисту.

Розділ 7 „ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ,,

Права профспілок визначаються Законом України „Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності” та іншими законами України, 
Галузевою угодою, Статутом профспілки і цим колективним договором.

29. АДМІНІСТРАЦІЯ визнає ПРОФКОМ повноважним 
представником інтересів працівників, які працюють на підприємстві, і 
погоджує з ним накази та інші локальні нормативно-правові акти з питань, 
що є предметом цього договору.
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