


Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Мета укладення колективного договору 
Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-

економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і адміністрацїі націо-

нального природного парку «Бойківщина» з питань, що є предметом цього договору. 

Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю 

України, Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших актів  законодавства. 

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 національного природного парку 

«Бойківщина», з однієї сторони (далі – НПП «Бойківщина»), і профспілковим 

комітетом первинної організації профспілки, від імені трудового колективу, з іншої 

сторони (далі –  профспілкова сторона). 
2.2. Керівник підтверджує, що він має повноваження, визначенні чинним 

законодавством та Положенням підприємства, на ведення колективних переговорів, 

укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони адміністрації, 

визначених цим договором. 

2.3. Профспілкова сторона має повноваження, визначені чинним законодавством на 

ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання 

зобов’язань профспілкової сторони, визначених цим договором. 

2.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов'язання відповідних сторін  цього 

колективного договору і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального 

партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної 

відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів 

(консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення 

всіх питань, що є предметом цього договору. 

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 поширюються на всіх працівників НПП «Бойківщина». 

Окремі положення договору, що визначаються за взаємною згодою, поширюються на 

пенсіонерів та інвалідів праці, колишніх працівників організації.  

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

3.3. Жодна з сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку 

призупинити виконання прийнятих зобов’язань за договором.  

4. Термін дії колективного договору та набуття їм чинності 
4.1. Договір укладено на 2021-2023 роки, і діє до укладання нового договору, або 

внесення поправок до даного договору. 

5. Порядок внесення змін та доповнень до договору 
5.1. Зміни і доповнення до договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін і в 

обов’язковому  порядку, в зв’язку із змінами чинного законодавства, угод вищого рівня з 

питань, що є предметом договору. 

5.2. Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово 

повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає 



свої пропозиції, що спільно розглядаються у 5 денний термін з дня їх одержання іншою 

стороною. 

6. Порядок і строки доведення змісту колективного договору до працівників 
організації 

6.1. Адміністрація зобов’язується в 5 денний термін після підписання (або 

реєстрації) договору забезпечити його тиражування у кількості _3 примірників, 

ознайомлення з ним всіх працівників, а також працівників під час укладення з ними 

трудового договору. 

6.2. Сторони зобов’язані підписати колективний договір на протязі  3 днів після його 

ухвалення зборами колективу.  

7. Повідомна реєстрація колективного договору 
Адміністрація і профспілкова організація подають 3 екземпляри колдоговору на 

повідомну реєстрацію протягом 3 днів з дня підписання його сторонами. 

 8. Інші умови 

8.1. Даний  колективний договір зберігає силу у випадку  зміни складу структури і 

найменування організації, а у випадку її реорганізації він може бути переглянутий за 

згодою сторін. У випадку зміни підпорядкування дія колективного договору є чинною не 

більше року. У цей період сторони повинні почати переговори про укладання нового чи 

зміні даного колективного договору. 

8.2. Положення даного колективного договору діють до укладання нового договору. 

 

РОЗДІЛ II 
ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ 

 
Адміністрація  зобов’язується: 
1. Для виконання виробничих завдань, у відповідності  з обсягом бюджетного 

фінансування забезпечувати працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними 

для  виконання ними своїх професійних обов’язків та створення належних умов праці. 

2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази. 

3. Проводити систематичну роботу щодо технічного переозброєння, впровадження 

нової техніки, прогресивних технологій, автоматизації і механізації процесів. 

4. Розробити за участю профспілкової сторони та запровадити систему 

матеріального і морального заохочення працівників до підвищення продуктивності праці, 

якості роботи, раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і 

виробничих ресурсів. 

5. Регулярно надавати профспілковій стороні на вимогу інформацію, з питань 

фінансово-господарської діяльності установи та перспективи її розвитку. 

6. Розглядати пропозиції працівників з питань поліпшення роботи установи, 

підвищення ефективності та оптимізації виробничих витрат. Інформувати профспілкову 

сторону, працівників про результати їх розгляду та вжиті заходи. 

7. Забезпечити участь повноважного представника профспілкової сторони у 

засіданнях  установи (виробничі наради, засідання органів управління тощо), завчасно 

інформувати його про дати та порядок денний таких засідань. 

8. Брати участь у заходах профспілкової сторони щодо розгляду питань трудових і 

соціально-економічних відносин працівників, на її запрошення. 

9. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення 

кваліфікації працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з 

чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, 

виплата добових та проживання). 

10. Щоквартально інформувати профком про економічний і фінансовий стан 

організації, розвиток  виробництва та інших видів діяльності, навчання та підготовку 



кадрів, питання, які стосуються здійснення профспілкових прав, а також інших питань за 

спільним погодженням. 

  

Профспілкова сторона зобов’язується: 
1. Сприяти зміцненню дисципліни в колективах структурних підрозділів, 

підвищенню продуктивності праці. 

2. Проводити роботу з працівниками стосовно раціонального та бережливого 

використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, збереження майна. 

3. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення 

діяльності, доводити їх до адміністрації НПП «Бойківщина» й домагатися їх реалізації, 

інформувати трудовий колектив про вжиті заходи. 

4. При необхідності запрошувати повноважного представника адміністрації на 

засідання профспілкової сторони, де розглядаються питання трудових і соціально-

економічних прав працівників. 

 

РОЗДІЛ III 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ 

 
Адміністрація  зобов’язується: 
1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, 

перепрофілювання установи природно заповідного фонду, скорочення чисельності або 

штату працівників, приймати лише після попереднього проведення переговорів 

(консультацій) з профкомом – не пізніше як за два місяці до здійснення цих заходів. 

2. У разі виникнення причин економічного, технологічного, структурного чи 

аналогічного характеру або у зв’язку з реорганізацією, через які неминучі вивільнення 

працівників з ініціативи адміністрації, проводити їх лише за умови письмового 

повідомлення профспілкової сторони, не пізніше як за 2 місяці до намічуваних звільнень, 

про причини і терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають 

скороченню. 

3. Проводити консультації з профспілковою стороною стосовно визначення та 

затвердження заходів щодо запобігання звільненням працівників, їх можливого 

працевлаштування та забезпечення соціальної підтримки. 

4. Розглядати та враховувати пропозиції профспілкової сторони про перенесення 

термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільнення 

працівників. 

5. У разі проведення за рахунок коштів організації професійної підготовки чи 

перекваліфікації працівника з відривом від виробництва зберігати за ним місце роботи 

(посаду) та його середню заробітну плату, забезпечувати працевлаштування на 

підприємстві працівника за набутою з ініціативи адміністрації новою професією. 

6. При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства щодо 

переважного права залишення на роботі та гарантій окремим категоріям працівників. 

7. Попереджати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розписку не 

пізніше, ніж за два місяці. 

8. Організувати взаємодію з центром зайнятості (за місцем знаходження 

підприємства) з питань працевлаштування та інформувати працівників в разі вивільнення 

щодо наявних вакансій на інших підприємствах (району, селища). 

9. Надавати працівнику, якого офіційно попередили про звільнення у зв’язку із 

скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців роботи один день на 

тиждень вільний від роботи з оплатою його у розмірі середнього заробітку працівника, в 

зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного працевлаштування. 

10. Не розривати трудовий договір з ініціативи адміністрації з працівниками, перед 

якими не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплат. 



11. Зберігати протягом одного року за працівниками, вивільненими з організації з 

підстав, передбачених п.1 ст.40 КЗпП України, право на укладання трудового договору у 

разі повторного прийняття на роботу, у випадку прийняття на роботу працівників 

аналогічної кваліфікації. 

12. У разі повторного прийняття на роботу таких працівників, зараховувати весь 

попередній стаж їх роботи в організації до безперервного і відновлювати для них 

соціально-побутові пільги на рівні, не меншому ніж до звільнення. 

13. Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників у разі використання 

режимів неповної зайнятості в організації та якщо передбачаються масові звільнення 

працівників. 

14. Надавати працівникам безплатні юридичні консультації та необхідну інформацію 

щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, 

передбачених законодавством і колективним договором. 

 
Профспілкова сторона зобов’язується: 
1. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань 

зайнятості працівників, використанням і завантаженням робочих місць. 

2. Не надавати згоди на вивільнення працівників у разі порушення адміністрацією 

вимог законодавства про працю та зайнятість. 

3. Проводити спільно з адміністрацією консультації з питань вивільнень працівників 

та здійснення заходів щодо недопущення, зменшення обсягів або пом’якшення наслідків 

вивільнень. Вносити пропозиції про перенесення строків або тимчасове припинення чи 

відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників. 

4. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх 

працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку). 

5. Забезпечувати правовий захист вивільнюваних працівників  згідно з чинним  

законодавством.  

 

РОЗДІЛ IV 
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ 

 
Адміністрація зобов’язується: 
            1.Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому 

законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх 

прийняття на роботу. 

            2. Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище 

працівників порівняно з чинним законодавством, цим договором. 

           3. Спільно з профспілковою стороною розробити Правила внутрішнього 

трудового розпорядку установи, затвердити їх на загальних зборах трудового колективу, 

розробити і затвердити посадові інструкції, ознайомити з ними працівників. 

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

кваліфікації. 

           5. Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим 

договором (контрактом) та посадовою інструкцією. 

           6. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, 

на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством. 

           7. Не розривати трудові договори з працівниками у разі зміни 

підпорядкованості організації її реорганізації (злиття, поділу, виділення, перетворення), 

крім визначених законодавством випадків (пп.3,4,7,8 ст.40 та ст.41 КЗпП), а також 

випадків скорочення чисельності або штату працівників, передбачених п.1 част.1 ст.40 

КЗпП. 



           8. Здійснювати звільнення з підстав, зазначених у п.1 ст.40 КЗпП, лише у 

випадках, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу, та за 

попередньою згодою профспілкового органу первинної профспілкової організації, членом 

якої є працівник (крім випадку ліквідації установи). 

           9. Надавати профспілковій стороні обґрунтоване письмове подання про 

розірвання трудового договору з працівником. 

          10. Не допускати звільнення працівника 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. 

          11. Встановити тривалість денної роботи (зміни), перерви для відпочинку і 

харчування згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками роботи 

(змінності), затвердженими адміністрацією за узгодженням з профспілковою стороною, з 

урахуванням специфіки процесів, режиму роботи структурних підрозділів. 

          12. Узгоджувати з профспілковою стороною зміни тривалості робочого дня 

(тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи в установі, в окремих 

підрозділах, для категорій або окремих працівників, повідомляти працівників про такі 

зміни за два місяці до їх запровадження. Для кочегарів(сторожів) господарської дільниці, 

опалювачів дільниці лісорозсадника та працівників, які виконують їх обов`язки постійно 

або тимчасово(до обов`язків яких належать функції охорони адмінприміщення, 

лісорозсадника) Парку встановити 4- змінний графік роботи з виконанням робіт 

тривалістю зміни 24 години з перервами для прийому їжі з 13.00 год. до 14.00 год.,та з 

00.00 год. до 01.00 год. Початок зміни – 9.00 год.,закінчення зміни – 9.00 год. наступної 

доби. 

          13. За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний 

робочий час (день, тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку , визначених 

законодавством. У зв`язку з тим, що для працівників, зазначених в пункті 12 не може бути 

додержана норма тривалості робочого часу на тиждень (40 год.),для них застосовується 

підсумований облік робочого часу (ст..61 КЗпП).  

          14. Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 15 

років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікою, працівникам, 

які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх 

прохання, скорочену тривалість робочого часу. 

          15. Дотримуватись вимог законодавства щодо обмеження залучення окремих 

категорій працівників до роботи у нічний час та вихідні дні. 

         16. Проводити роботу у вихідні, святкові та неробочі дні лише у випадках, 

передбачених законодавством, та з її оплатою і компенсацією відповідно до 

законодавства. 

          17. Встановити працівникам щорічну основну  відпустку тривалістю 24 

календарних дні, та щорічну основну відпустку працівникам служби державної охорони 

природно-заповідного фонду  відповідно до списку робіт, професій і посад працівників 

національних парків затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 

1997 року  № 570  тривалістю  28 календарних дні – згідно з додатком (додаток 1). 

 Щорічну додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем – згідно з 

додатком (додаток 2). 

         18. Надавати додаткову відпустку із збереження заробітної плати тривалістю 14 

календарних днів на рік учасникам бойових дій та інвалідам війни. 

         19. Відпустки інших видів надавати згідно із чинним законодавством. 

         20. Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з профспілковою 

стороною до 5 січня наступного року (враховуючи що підприємство є новоствореним, 

внести зміни до графіка відпусток наприкінці І кварталу) та доводити його до відома 

працівників. При складанні графіків відпусток враховувати сімейні обставини, особисті 

інтереси та можливості відпочинку кожного працівника. 



          21. Повідомляти працівника про дату початку його відпустки не пізніш як за 

два тижні до встановленого графіком періоду. 

         22. По можливості надавати подружжям, які працюють в установі, права на 

щорічну відпустку в один і той самий період. 

         23. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного 

терміну безперервної роботи у перший рік роботи за бажанням працівника у випадках, 

передбачених законодавством. 

         24. Переносити на прохання працівника щорічну відпустку на інший період. 

         25. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у 

випадках, визначених законодавством. 

         26. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у порядку 

і на умовах передбачених законодавством. 

        27. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах , 

передбачених чинним законодавством. 

        28. 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. 

       29. Надавати визначеним законодавством категоріям працівників , за їх 

бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих 

категорій працівників термін. 

       30. Встановити робочий тиждень 40 годин, при двох вихідних днях - субота, 

неділя. 

       31. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи для працівників 

НПП «Бойківщина», крім працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня, 

та  робота яких не має безперервного характеру, скорочують на одну годину. 

 
Профком зобов’язується: 
1.Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, своєчасністю 

внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, 

переведення на іншу роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомлення з ними 

працівників.  

2.Розглядати обґрунтоване письмове подання адміністрації про розірвання трудового 

договору з працівником, який є членом профспілки, що діє в установі, у випадках, 

передбачених законодавством. 

3.Повідомляти адміністрацію про прийняте рішення у письмовій формі протягом 

трьох днів після його прийняття. 

4.Надавати працівникам безкоштовну правову допомогу та консультації з чинного 

законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та відстоювати права 

працівників у відносинах з адміністрацією НПП «Бойківщина», судових органах. 

 

 

РОЗДІЛ V 
ОПЛАТА ПРАЦІ 

 
Адміністрація зобов’язується: 
1. Проводити оплату праці працівників установи на основі Єдиної тарифної сітки: 

1.1. Погодинних тарифних ставок для робітників, прийнятих по трудових договорах; 

1.2. Місячних посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців і технічних 

службовців, а також для окремих висококваліфікованих працівників. 

2. Спільно з профспілковою стороною розглядати питання перегляду фонду оплати 

праці установи з метою збільшення тарифних ставок (окладів), винагород, доплат і 

надбавок, інших гарантійних і компенсаційних виплат. 



3. Запроваджувати нові або змінювати діючі умови оплати праці, та преміювання і 

повідомляти працівників про їх запровадження або зміни. 

4. Встановити розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників 

бюджетних установ природно-заповідного фонду, тарифних ставок і схеми посадових 

окладів працівників, згідно з додатками  (додаток  3, 4, 5, 6). 

5. Проводити доплату до рівня мінімальної заробітної плати, якщо нарахована 

заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо 

встановлений розмір мінімальної заробітної плати. У разі укладання трудового договору 

про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у 

повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальну заробітну плату виплачувати 

пропорційно до виконаної норми праці. 

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її 

мінімального розміру не враховувати доплату за роботу в несприятливих умовах праці та 

підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний 

характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат. 

Надурочні години не повинні перевищувати для кожного працівника (кочегар-

сторож) чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік – для працюючих по 

біжучому графіку. Адміністрація організовує ведення обліку надурочних годин кожного 

працівника (ст.65 Кодексу законів про працю України).  

6. Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом індексу 

споживчих цін згідно з чинним законодавством. 
7. Установлювати надбавки працівникам: 

     7.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, 

тарифної ставки): 

- за високі досягнення у праці; 

- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); 

- за складність, напруженість у роботі. 

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен 

перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на 

працівників національних установ. 

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення 

трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються; 

7.2 За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР, "народний" - у 

розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної 

плати). 

Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за 

профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань 

надбавка встановлюється за одним (вищим) званням. 

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді 

визначається керівником установи природно-заповідного фонду; 

7.3 За знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської –10, 

однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків 

посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади 

передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом. 

8. Установлювати доплати працівникам: 

8.1. У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): 

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; 

- за суміщення професій (посад); 

-за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. 

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ природно-заповідного 

фонду, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів установ природно-заповідного 

фонду, їх заступникам; 



8.2. У розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за 

роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину 

роботи з 10 години вечора до 6 години ранку; 

8.3. У розмірі від 4 до 12 відсотків за роботу у важких і шкідливих умовах праці за 

результатами атестації робочих місць за умовами праці; 

8.4. За вчене звання: 

- професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної 

плати); 

- доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків 

посадового окладу (ставки заробітної плати). 

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем 

збігається з наявним вченим званням. За наявності у працівників двох або більше вчених 

звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням; 

8.5. За науковий ступінь: 

- доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати); 

- кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки 

заробітної плати). 

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем 

збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових 

ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. 

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника 

на займаній посаді визначається керівником установи природно-заповідного фонду. 

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні 

відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством; 

9. Установлювати водіям автотранспортних засобів: 

- надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків 

установленої тарифної ставки за відпрацьований час; 

- доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за 

відпрацьований час. 

10. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників за результатами 

праці відповідно до Положення про преміювання (додаток 7). 
11. Проводити винагороду за вислугу років працівникам установи щомісячно в 

залежності від фінансового стану установи у відсотках до тарифної ставки (окладу і 

посадового окладу) за основною посадою залежно від стажу роботи (додаток 8). 

12. Здійснювати виплату заробітної плати працівникам у грошових знаках, що мають 

законний обіг на території України. 

13. Здійснювати виплату заробітної плати в робочі дні два рази на місяць: аванс – до 

15 числа, остаточний розрахунок – до 31 числа. Виплачувати заробітну плату напередодні 

у разі, коли день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем. 

14. Виплачувати заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки не 

пізніше ніж за 3 робочих дні до початку відпустки. 

15. Виплачувати заробітну плату в першочерговому порядку перед іншими 

платежами. 

16. Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у 

порядку та із дотриманням вимог, передбачених законодавством. 

17. Оплачувати  час простою не з вини працівника у розмірі двох третин тарифної 

ставки встановленого йому розряду. 

18. Здійснювати тарифікацію робіт та присвоєння кваліфікаційних розрядів 

працівникам згідно з ЄТС та ЄТКД робіт і професій. 

19. У разі затримки виплати заробітної плати надавати профспілковій стороні 

інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства. 



20.  Повідомляти працівнику на його вимогу при виплаті заробітної плати про дані, 

що належать до періоду, за який проводиться оплата праці: 

- загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; 

- розміри і підстави утримань із заробітної плати та нарахувань; 

- сума заробітної плати, що належить до виплати. 

21. Встановити доплату працюючим у нічний час – до 40 % тарифної ставки 

(посадового окладу). 

22. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, 

надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про 

преміювання. 

23. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в 

колективному договорі умови оплати праці. 

24. Відповідно до ст.15 Закону України “Про оплату праці” погоджувати з 

профспілковим комітетом умови оплати праці в установі. 

(Формулювання «погоджувати з профспілковим комітетом» означає, що профком 

має право при рівних засадах з адміністрацією розглядати ті чи інші питання. Єдиною 

формою вираження погодження профкому є його рішення, прийняте більшістю голосів). 

25. Сторони домовилися забезпечити рівні можливості для чоловіків і жінок та 

однакову винагороду за однакову працю. 

Профспілкова сторона зобов’язується: 
1.Здійснювати громадський контроль за дотриманням в установі законодавства з 

питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати. 

2.Представляти і захищати інтереси працівників у сфері оплати праці. 

3.Вносити пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, премій, 

компенсацій, доплат і надбавок, надання пільг працівникам. 

4.Аналізувати рівень середньої заробітної плати в організації, в галузі, регіоні, 

вносити пропозиції щодо удосконалення оплати праці. 

5.Проводити перевірки нарахування працівникам заробітної плати, розмірів і підстав 

відрахувань з неї: 

- права на оплату праці не нижче мінімального розміру ставок (окладів), як 

мінімальної гарантії в оплаті праці; 

- права на оплату праці відповідно до законодавства та цього колективного договору; 

- права відрахування із заробітної плати тільки у випадках передбачених 

законодавством; 

- права на знання розміру заробітної плати та розміру відрахувань із неї; 

-права на збереження конфіденційності  відомостей про оплату праці  працівників. 

 

РОЗДІЛ VI 
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я 

 
Адміністрація національного природного парку «Бойківщина» 

зобов’язується: 
1. Виконувати свої повноваження з охорони праці відповідно до Закону України 

“Про охорону праці” та інших нормативно-правових актів. Створювати на всіх дільницях 

здорові і безпечні умови праці (Додаток 9). 

2. Дотримуватись законодавчих нормативів щодо забезпечення працівників, 

зайнятих на роботах зі шкідливими, небезпечними та несприятливими умовами праці, 

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (Додаток 10). 
3. Компенсувати працівникам витрати, підтверджені касовим чи товарним чеком, 

на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, якщо працівники були 

змушені придбати їх за власні кошти. 



4. Забезпечувати працівників санітарно-побутовими приміщеннями та утримувати 

їх  відповідно до санітарних норм і правил. 

5. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці згідно з розробленим за 

участю  профспілкової сторони графіком. 

6. Проводити періодично, згідно нормативних актів, огляд технічного стану 

обладнання, машин, механізмів, споруд, будівель щодо їх безпечного  використання. 

7. При укладенні трудового договору проінформувати працівника про умови 

праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих  виробничих факторів, 

можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про його права на пільги і компенсації за 

роботу в таких умовах. 

8. Забезпечувати навчання працівників безпечних методів праці шляхом 

підвищення рівня професійної підготовки і кваліфікації з питань охорони праці відповідно 

до вимог “Типового положення про навчання з питань охорони праці” та інших 

нормативних документів. 

9. Не допускати до виконання робіт працівників, що не пройшли навчання за 

індивідуальною програмою підготовки та перевірки знань з питань охорони праці. 

10. За угодами з медичними закладами здійснювати проведення медичних оглядів 

працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними 

умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі. 

11. Проводити спільно з профспілковою стороною своєчасне і об’єктивне 

розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. 

12. Забезпечити безумовне виконання організаційно-технічних заходів, 

запропонованих комісією з розслідування нещасних випадків на виробництві. 

13. Не залучати жінок до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними 

умовами праці та до роботи в нічні зміни, до підіймання і переміщення речей, вага яких 

перевищує встановлені для них граничні норми (Додаток 11). 
14. Не залучати неповнолітніх (віком від 14 до 18 років) до важких робіт і робіт із 

шкідливими або небезпечними умовами праці, підіймання і переміщення речей, вага яких 

перевищує встановлені для них граничні норми. Не залучати неповнолітніх до нічних, 

надурочних робіт та робіт у вихідні дні (Додаток 12). 
Працівники підприємства зобов’язуються:  
1. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил 

експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва. 

2. Обов’язково користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, 

передбаченими правилами техніки безпеки праці. 

3. Проходити у встановленому порядку медичні огляди. 

4. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення 

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

підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення. 

Профспілкова сторона зобов’язується: 
1.Здійснювати контроль за дотриманням стороною адміністрації НПП 

«Бойківщина» законодавства про охорону праці та зобов’язань за колективним договором. 

2.Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці, у 

випадках, визначених чинним законодавством, вносити адміністрації НПП «Бойківщина» 

відповідні подання. 

3.Ініціювати розробку та проведення додаткових норм на спецодяг, спецвзуття та 

інші засоби індивідуального захисту залежно від умов праці. 

4.Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, зміни в 

законодавстві з охорони праці. 

5.У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від роботодавця 

негайного припинення робіт на робочих місцях, дільницях, цехах на час, необхідний для 

усунення цієї загрози. 



6.Забезпечити систематичне підвищення рівня обізнаності працівників з 

проблемами, пов‘язаними з ВІЛ/СНІДОМ ,Covid-19 та іншими небезпечними вірусними 

інфекціями і їх впливом на здоров`я. 

7.Брати участь: 

7.1. В розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань 

охорони праці на підприємстві; 

7.2. У розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів 

про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і надавати пропозиції, 

представляти інтереси потерпілого. 

 

РОЗДІЛ VII 
СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ, СОЦІАЛЬНЕ 

СТРАХУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ 
ПРАЦІВНИКІВ 

 
Адміністрація та профком домовилися спільно формувати, розподіляти кошти на 

соціальні, культурно-масові заходи та використовувати їх виходячи з пріоритетів і 

реальних фінансових можливостей, а саме: 

1. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення в сумі 

не більше ніж посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. 

2. Створювати відповідні умови для проведення культурно-масових, спортивних 

заходів та фізкультурно-оздоровчої роботи, сприяти працівникам, які беруть участь у 

міських, обласних та Всеукраїнських спортивних змаганнях, галузевих спартакіадах, 

конкурсах, оглядах, фестивалях. 

3. Звільняти працівників - членів збірних команд та учасників творчих колективів 

художньої самодіяльності від роботи із збереженням заробітної плати за основним місцем 

роботи для участі в спортивних змаганнях та культурно-освітніх заходах згідно з планами, 

затвердженими адміністрацією і профспілковим  комітетом. 

Адміністрація зобов’язується: 
1. Перераховувати своєчасно та у повному обсязі внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне і пенсійне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 

та витратами, зумовленими народженням і похованням, від нещасних випадків. За 

погодженням з профспілковою стороною запроваджувати додаткові види недержавного 

страхування працівників або їх окремих категорій. 

2. Створювати належні умови для діяльності комісії з соціального страхування на 

випадок тимчасової непрацездатності на підприємстві. Забезпечити гласність роботи 

комісії при розподілі путівок. Сприяти організації санаторно-курортного лікування. 

3. Забезпечити збереження архівних документів, згідно яких здійснюється 

оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, в терміни визначені 

законодавством. 

4. Виділити та облаштувати (меблями, приборами розігріву тощо) кімнати для 

відпочинку і харчування. 

5. Забезпечувати транспортом, за заявкою профспілкової сторони, спортивні та 

культурно-масові заходи, в яких беруть участь працівники організації. 

6. Здійснювати, за участю профспілкової сторони, щоквартальний аналіз стану 

тимчасової непрацездатності на підприємстві та причин захворювань. Вживати заходів до 

зниження захворюваності працівників і втрат робочого часу через хвороби. 

7. Виділяти працівникам та пенсіонерам НПП «Бойківщина» деревину дров’яну в 

кількості 5м3 на рік по ціні на дрова паливні для власних потреб, згідно наказу директора 

НПП «Бойківщина»  «Про затвердження цін». Всім працівникам парку та пенсіонерам по 

їх заявам, по можливості, виділяти лісоматеріали круглі, для будівництва і ремонтів 



житлових будинків та господарських будівель, по ціні виробничої собівартості  для 

власних потреб згідно наказу директора НПП «Бойківщина» «Про затвердження цін». 

8. Працівникам НПП «Бойківщина» у день народження (або наступного дня — за 

вибором працівника) надати додатковий вихідний день зі збереженням середнього 

заробітку. 

9. Працівникам НПП «Бойківщина», які мають дітей-учнів 1–3 класів, 1 вересня 

надати додатковий вихідний день із збереженням середнього заробітку. 

10. Працівникам НПП «Бойківщина», які мають дітей-учнів випускних класів 

середніх загальноосвітніх навчальних закладів, у день свята «Останній дзвоник» робочий 

час скоротити на 3 години зі збереженням середнього заробітку. 

11. Працівникам НПП «Бойківщина», які мають дітей-учнів випускних класів 

середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студентів навчальних закладів, у день 

здачі зовнішнього незалежного оцінювання надати додатковий вихідний день із 

збереженням середнього заробітку. 

 

Профспілкова сторона зобов’язується 
1. Контролювати цільове використання коштів на виплату соціальних пільг, 

проведення культурно-масових заходів, доводити інформацію до членів трудового 

колективу. 

2. Здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою організацією страхових 

внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, своєчасним 

матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг працівникам у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і 

похованням. 

3. Представляти інтереси працівників у комісії з соціального страхування. 

4. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих 

заходів для працівників організації та членів їх сімей. 

5. Організувати сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівника лісу, 

8 Березня, 14 Жовтня, Новому року. Забезпечити запрошення на свято ветеранів праці та 

пенсіонерів. 

6. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з 

питань житлового законодавства, соціального страхування та пенсійного забезпечення, 

надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту. 

7. Через депутатів і членів виборних профспілкових органів домагатись від 

державних органів та місцевого самоврядування прийняття рішень щодо підвищення 

соціальних гарантій працівників в умовах ринкової економіки. 

 

 
 

РОЗДІЛ VIII 
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ, 

ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. 
 

Адміністрація визнає профспілковий комітет повноважним представником 

інтересів працівників, які працюють в організації. 

 
Адміністрація зобов’язується: 
1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профкому, встановлених 

чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав профкому 

або перешкоджання їх здійсненню. 

2. Для забезпечення діяльності профспілкового комітету, проведення профспілкових 

зборів працівників, для ведення культурно-освітньої, спортивної, оздоровчої роботи, 



надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, 

освітленням, прибиранням, транспортом, охороною, а також оргтехніку, канцтовари, 

необхідні для роботи профорганізації. 

3. Забезпечувати профспілковій організації можливість розміщувати власну 

інформацію у приміщеннях і на території організації в доступних для працівників місцях. 

4. Щомісячно і безплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати, у 

безготівковому порядку на рахунок профспілкової організації членські профспілкові 

внески. 

5. Забезпечувати членам виборних профспілкових органів підприємства установи, 

організації та представникам профспілкових органів вищого рівня можливість 

безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи, ознайомлюватися з документами, 

що стосуються трудових прав та інтересів працівників і виконанням цього колективного 

договору. 

6. Поширити на виборних і штатних працівників профспілкової організації, які 

працюють в установі, соціальні пільги та заохочення, встановлені цим договором. 

7. Гарантувати виборним звільненим профспілковим працівникам (якщо вони обрані 

на ці посади зі штатних посад даної установи) після закінчення їх повноважень надання 

місця попередньої роботи. 

8. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою адміністрації працівників, які 

обрані до складу профспілкових органів, без згоди відповідного профоргану. 

9. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкових органів щодо 

усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно 

вживати заходів до їх усунення. 

10. На вимогу профспілкової сторони надавати в тижневий термін відповідні 

документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про 

працю, умов праці, виконання колективного договору, соціально-економічних прав 

працівників та розвитку підприємства. 

11. Надавати можливість профспілковій стороні перевіряти розрахунки з оплати 

праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні та 

культурні заходи і житлове будівництво. 

12. Забезпечити участь профспілкової сторони в підготовці змін і доповнень до 

Положення про НПП «Бойківщина». 

13. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, 

інформувати профспілкову сторону про плани і напрями розвитку установи. 

14.  Брати участь у заходах профспілкової сторони на її запрошення. 

15. Надавати допомогу профспілковим активістам для здійснення ними своїх 

повноважень шляхом надання їм відповідної інформації та інших погоджених дій та 

засобів. 

Сторони домовилися негайно і безпосередньо співпрацювати в разі будь-якого 

конфлікту або порушення умов колективного договору з метою вирішення проблем, які 

виникли. 

 

РОЗДІЛ IX 
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за 

його виконанням сторони зобов’язуються: 
1. Забезпечити регулярний контроль за виконанням колективного договору, 

оперативно вживати заходи впливу до тих, хто допускає невиконання зобов’язань. 

2. Визначити посадових осіб, відповідальних за виконання умов договору та 

встановити терміни їх виконання. 











 

 

 

Додаток 3 

до колективного договору 

 

 

РОЗМІРИ 

тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетних установ 

природно-заповідного фонду Державного агентства лісових ресурсів України 

Тарифні 

розряди 

Тарифні 

коефіцієнти 

1 1,00 

2 1,09 

3 1,18 

4 1,27 

5 1,36 

6 1,45 

7 1,54 

8 1,64 

9 1,73 

10 1,82 

11 1,97 

12 2,12 

13 2,27 

14 2,42 

15 2,58 

16 2,79 

17 3,00 

18 3,21 

19 3,42 

20 3,64 

21 3,85 

22 4,06 

23 4,27 

24 4,36 

25 4,51 

 

 

 

Примітки: 

1. Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2020 року 

розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 

тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб 

на 01 січня календарного року. 

Диференціація заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові 

оклади, забезпечується за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій. 



Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, 

індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення". 

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються 

шляхом множення окладу (ставки) працівника I тарифного розряду на відповідний тарифний 

коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, 

цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні. 

 

 

Додаток 4 

до колективного договору 

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ 

посад керівних працівників, наукових працівників, фахівців спеціалістів 

бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного агентства лісових 

ресурсів України 

 

Посада   Діапазон розрядів 

I. Керівні працівники 

Керівник установи 16 - 20 

Головні: лісничий, інженер установи 16 - 18 

Головні фахівці: еколог, мисливствознавець та інші 15 - 18 

Керівники основних відділів, лабораторій 14 - 18 

Керівники інших підрозділів, лісничий 8 - 11 

Майстер лісу 8 - 10 

II. Наукові працівники 

Головний науковий співробітник 18 - 20 

Провідний науковий співробітник 17 - 19 

Старший науковий співробітник 16 - 18 

Науковий співробітник 14 - 17 

Молодший науковий співробітник 10 - 16 

III. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки 

Головні фахівці всіх спеціальностей 15 - 18 

Провідні фахівці всіх спеціальностей 9 - 14 

Фахівці всіх спеціальностей:  

I категорії 12 - 13 

II категорії 10 - 11 

без категорій 8 – 9 

Техніки всіх спеціальностей:  

I категорії 9 - 10 

II категорії 8 – 9 

без категорій 7 

 

 

 

 

 



Примітки: 

Посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, заступників керівників 

структурних підрозділів цих установ встановлюються на 5-15 відсотків, головних 

бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче ніж 

посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами  тарифних розрядів, 

вказаних у цьому колективному договорі. 

 

 

 

 

Додаток 5 

до колективного договору 

 

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ 

фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців 

бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного агентства лісових 

ресурсів України 

 

Посада Діапазон розрядів 

Провідні фахівці: з охорони та захисту лісу, з 

лісовідновлення, з лісокористування, з 

охорони навколишнього середовища, 

зоотехнік, мисливствознавець, технолог, 

енергетик, економіст, програміст, 

юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом 

спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші 

7-10 

Фахівці: з охорони та захисту лісу, з 

лісовідновлення, з лісокористування, з 

охорони навколишнього середовища, 

зоотехнік, мисливствознавець, технолог, 

енергетик, економіст, програміст, 

юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом 

спеціаліста), бухгалтер-ревізор, механік, 

статистик, старший лаборант, який має вищу 

освіту, майстер та інші: 

 

I категорії 8 - 9 

II категорії 7 - 8 

без категорії 6 

Техніки всіх спеціальностей:  

I категорії 7 

II категорії 6 

без категорії 5 

Завідувачі: канцелярії, бібліотеки, 

центрального складу (складу), машинописного 

бюро, копіювально-розмножувального бюро, 

господарства, інших підрозділів 

5 - 8 

Старші: товарознавець, касир, інспектор, 

диспетчер, стенографістка I категорії та інші 

4- 6 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

до колективного договору 

 

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ 

професій робітників бюджетних установ природно-заповідного фонду Державного 

агентства лісових ресурсів України 

 

Посада Діапазон розрядів 

Робітники, які виконують просту 

некваліфіковану або допоміжну роботи: 

гардеробник, кур'єр, опалювач, підсобний 

робітник, вантажник, робітник з благоустрою, 

сторож, прибиральник виробничих 

(службових) приміщень, території, конюх та 

інші 

1 – 2 

Робітники, які виконують малокваліфіковані 

роботи: єгер, робітник розсадника, оранжереї, 

машиніст котельні, контролер та інші 

1 – 3 

Робітники, які виконують кваліфіковані 

(складні) роботи: лісник, слюсар, столяр, 

електрик, електромеханік, будівельник, 

електромонтер, гідрометеоспостерігач, 

лісоруб, рибовод, водій автомобіля (автобуса) 

та інші 

2 – 5 

Робітники, які виконують висококваліфіковані 

(особливо складні та відповідальні) роботи: з 

ремонту та налагодження електронного та 

іншого особливо складного обладнання, 

робітники з комплексного обслуговування й 

ремонту будинків 

3 – 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

2. Порядок встановлення премій 

2.1.  Преміювання працівників установи проводиться за підсумками роботи за 

місяць (квартал, рік) та за встановленими установою критеріями якості роботи. 

2.2.  Розмір премій може встановлюватись як у відсотках до посадового окладу, так 

і в грошовому виразі, що визначається від фактично існуючої економії фонду заробітної 

плати та виплачуються штатним працівникам НПП «Бойківщина». 

2.3.  Премії, що виплачуються одному працівнику максимальними розмірами не 

обмежується. 

2.4.  Розподіл премії між працівниками може здійснюватися з урахуванням їхніх 

тарифних ставок, посадових окладів, чисельності працівників підрозділів, індивідуальних 

результатів праці чи трудового внеску в кінцеві результати роботи установи. 

 

3. Показники та підстави преміювання. 

Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу у 

загальні результати роботи за підсумками місяця. 

ПРИ ЦЬОМУ ВРАХОВУЄТЬСЯ: 

3.1. Виконання обов’язків по збереженню природно-заповідного фонду, завдань по 

лісовідновленню і охороні лісу від пожеж: 

3.1.1 За виконання плану проведення рубок, догляду за лісом з метою поліпшення 

породного складу та санітарного стану лісів, а також вибіркових санітарних рубок по 

площі наростаючим підсумком з початку року. Обов‘язкова умова преміювання – 

виконання плану проведення рубок догляду в молодняках. Премії виплачуються 

щомісячно, в залежності від наявності коштів в розмірі до 50 % посадового : 

- працівникам служби державної  охорони Парку; 

- першому заступнику директора; 

- заступнику директора з ОП; 

- головному технологу; 

- головному бухгалтеру; 

- заступнику головного бухгалтера; 

- головному економісту; 

- інженерно – технічним працівникам; 

- бухгалтерам , диспетчеру; 

- економістам; 

- працівникам наукового відділу; 

- завідуючому господарством . 

3.1.2. За успішну охорону території Парку від пожеж та порушень 

природоохоронного законодавства. Премії виплачуються щомісячно, в залежності від 

наявності коштів в розмірі до 25 % посадового окладу наступним працівникам: 

працівникам служби державної  охорони Парку, природо охоронникам, робітникам на 

лісогосподарських роботах, завідуючому господарством, трактористам. 

3.1.3. Охорона території Парку від пожеж буде визнана успішною: 

а) при своєчасному і ефективному проведенні лісозахисних винищувальних робіт по 

площі ,що цього потребувала; 

б) якщо середня площа лісової пожежі на один випадок не перевищуватиме 0,5 га; 

в) при недопущенні пожежі площею 10 га на один випадок в цілому по парку. 

3.1.4. За виконання плану біотехнічних заходів премії виплачуються щомісячно, в 

залежності від наявності коштів в розмірі 25 % посадового окладу наступним працівникам: 



директору, працівникам служби державної  охорони Парку, першому заступнику 

директора,заступнику директора з ОП, головному технологу, головному бухгалтеру, 

заступнику головного бухгалтера, головному економісту, інженерно-технічним працівникам, 

інспектору з кадрів, працівникам наукового відділу, бухгалтерам, економістам, 

юрисконсульту, завідуючому господарством. 

           3.1.5. За своєчасне і якісне виконання поставлених завдань по охороні та відтворенню 

об’єктів природного заповідного фонду, пов’язаних із забезпеченням комплексу 

лісогосподарського виробництва. премії виплачуються щомісячно, в залежності від наявності 

коштів: 

- в розмірі до 100 % посадового окладу: працівникам служби державної  охорони 

Парку, першому заступнику директору, заступнику директора з ОП, головному технологу,  

головному бухгалтеру, заступнику головного бухгалтера, головному економісту, інженерно-

технічним працівникам, інспектору з кадрів, бухгалтерам, економістам, юрисконсульту, 

працівникам наукового відділу,  завідуючому господарством, фахівцям з екологічної освіти, 

фахівцям з благоустрою, рекреації, столярам, робітникам з благоустрою, природо 

охоронникам, робітникам на лісогосподарських роботах, водіям автотранспортних засобів, 

трактористам, завідувачу канцелярії, прибиральникам службових приміщень, сторожам, 

опалювачам. 

                3.1.6.  За вагомий внесок у розвиток лісового господарства, збереження та 

примноження природних ресурсів, за своєчасне і якісне виконання поставлених завдань по 

охороні та відтворенню об’єктів природного заповідного фонду, пов’язаних із забезпеченням 

комплексу лісогосподарського виробництва виплачувати премії: 

- до професійних свят – в розмірі до одного посадового окладу ; 

- до ювілейної дати 50 років з дня народження - в розмірі одного посадового окладу; 

-до досягнення пенсійного віку, або при виході на пенсію – в розмірі 

середньомісячного заробітку; 

- до інших державних свят – в розмірі  до одного посадового окладу; 

-працівникам НПП «Бойківщина» які є учасниками бойових дій та особам, прирівняним 

до них, до Дня захисника України (14 жовтня) - в розмірі до одного посадового окладу; 

- працівникам, які беруть активну участь у створенні та функціонуванні екологічного 

поста, рекреаційних пунктів для тимчасового відпочинку у розмірі до одного посадового 

окладу ; 

- працівникам державної лісової охорони України, нагородженим Почесним знаком  “ 

За бездоганну службу в державній лісовій охороні України ” в розмірі двох посадових 

окладів: 

- за 20 років служби – два посадові оклади. 

- працівникам Парку, нагородженим Грамотою, Подякою Державного агентства 

лісових ресурсів України, ЦК Профспілки України в розмірі 0,5 посадового окладу, 

Грамотою, Подякою обласної адміністрації, обласного управління лісового та мисливського 

господарства, обласної організації Профспілки в розмірі 0,3 посадового окладу (тарифної 

ставки). 

             3.2. Дотримання виконавської дисципліни (своєчасність та якість виконання наказів 

керівництва організації, розпоряджень, доручень та запитів обласного управління лісового та 

мисливського господарства, своєчасне та якісне подання фінансової, податкової та 

статистичної звітності); 

            3.3. Якісне та своєчасне виконання своїх посадових обов’язків, доручень керівників 

структурних підрозділів, дотримання трудової дисципліни, забезпечення своєчасної та 



якісної здачі звітності, підготовки нормативно-правових актів, прогнозних показників, 

додаткових та аналітичних матеріалів тощо. 

Збільшення розміру преміювання: 

- виконання роботи у складних умовах та у позаробочий час у зв’язку з 

невідкладними обставинами, збільшення розміру до 50 %; 

- виконання особливо важливої роботи з досягненням позитивних результатів, 

збільшення розміру до 50 %; 

- постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації, збільшення 

розміру до 30 %; 

- проявлення ініціатива і творчий підхід у роботі, збільшення розміру до 20 %; 

- додаткове навантаження, в тому числі на громадських засадах,що 

безпосередньо стосується вкладу в роботу установи, збільшення розміру до 20%. 

При преміюванні працівників за виконання особливо важливої роботи, особливих 

доручень керівництва установи враховується досягнення кінцевих результатів роботи та 

своєчасність її виконання. 

Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії 

здійснюється у разі: 

- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, зменшення розміру до 

25 %; 

- несвоєчасного або неякісного виконання своїх посадових обов’язків, 

зменшення розміру до 25 %; 

- неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва, зменшення 

розміру до 20 %; 

- порушення строків розгляду документів, зменшення розміру до 10%; 

У разі застосування до працівника організації дисциплінарного стягнення (догани) 

преміювання не проводиться  за місяць, коли таке стягнення було застосовано, якщо інше не 

зазначено у відповідному наказі. 

4. Розмір і порядок преміювання. 

4.1.  Нарахування та виплата премії здійснюється за результатами роботи за місяць, 

квартал, півріччя, рік та завершену роботу. 

4.2.  Розмір премії кожного працівника залежить від стану виконання показників, 

зазначених у розділі 3 даного положення та особистого вкладу працівника в загальні 

результати роботи і визначається директором, а в разі його відсутності -  виконуючим 

обов’язки директора. 

4.3.  Премії не виплачуються працівникам за час відпусток, тимчасової 

непрацездатності, а також інших випадків. 

4.4.  Працівникам, які звільнилися з роботи у зв’язку з переводом на іншу роботу, 

вступом до навчального закладу, виходом на пенсію, за станом здоров’я, скороченням штатів 

та інших поважних причин, премії нараховуються і виплачуються пропорційно до 

відпрацьованого часу. 

 











                 

   Додаток 10 

                                                                                                           до колективного 

договору 

ПЕРЕЛІК 

професій і посад працівників, яким видається безплатно 

спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 

захисту, згідно встановлених норм 

 

№  

з/п 

Код 

згідно  

з ДК 

003:2010 

Професійна 

назва 

роботи 

Найменування ЗІЗ Позначен

ня 

захисних 

властивос

тей ЗІЗ 

Строк 

носіння  

(місяці) 

1 2 3 4 5 6 

1 6141 Робітник на 

лісокультур

них 

(лісогоспода

рських) 

роботах 

При лісопатологічних обстеженнях, 

відводах лісосік, лісовпорядних та інших 

польових роботах, виготовленні та 

розвішуванні шпаківень, дуплянок, 

обгороджуванні мурашників, 

розколюванні дров, улаштуванні 

протипожежних мінералізованих смуг 

ручним способом: 

  

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Чоботи ПХВ із захисними підносками Мун100См 24 

Рукавички із полімерних матеріалів МиМп 1 

Плащ для захисту від води та 

нетоксичних розчинів 

Вн 24 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підносками 

МпТн 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

При гасінні лісових пожеж:   

Костюм з вогнестійких матеріалів То 18 

Взуття на термостійкій підошві То До зносу 

Рукавички термостійкі МиТо 1 



Окуляри захисні  До зносу 

Засіб індивідуального захисту органів 

дихання протиаерозольний 

 До зносу 

Протигаз  Черговий 

При роботах з догляду за лісовими 

культурами вручну: 

  

Костюм бавовняний з 

водовідштовхувальним просоченням 

Ву 12 

Чоботи ПХВ із захисними підносками В 12 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Плащ для захисту від води та 

нетоксичних розчинів 

Вн 24 

При роботах на заготівлі лісового 

насіння, плодів, ягід, шишок, горіхів: 

  

Фартух бавовняний З 12 

Нарукавники бавовняні ЗМи 6 

Рукавички із полімерним покриттям Ми 1 

Плащ для захисту від води та 

нетоксичних розчинів 

Вн 24 

При роботах у теплиці:   

Халат бавовняний З 12 

Фартух бавовняний З 12 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Чоботи ПХВ із захисними підносками В 12 

   Шолом бавовняний З 24 

2 8331 Тракторист-

машиніст 

лісогоспода

рського 

виробництва 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗПн 18 

Навушники Протишум

ні 

До зносу 

Рукавички із полімерним покриттям Ми 1 

Окуляри захисні ЗП До зносу 

Плащ для захисту від води та 

нетоксичних розчинів 

Вн 24 

При зовнішніх роботах додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

МпТн 24 



підносками 

Підшоломник утеплений Тн 12 

3 2213.1 Науковий 

співробітник 

При розробленні і випробуванні нових 

засобів і способів вирощування лісових 

культур, боротьби зі шкідниками і 

хворобами у лісовому господарстві: 

  

Халат бавовняний З 12 

Рукавички гумові Вн Чергові 

Засіб індивідуального захисту органів 

дихання протиаерозольний 

 Черговий 

Окуляри захисні ЗП Чергові 

Чоботи ПХВ із захисними підносками В 24 

Плащ для захисту від води та 

нетоксичних розчинів 

Вн 24 

4 6151 Природоохо

ронник 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Чоботи ПХВ із захисними підносками В 24 

Рукавички із полімерних матеріалів МиМп 1 

Плащ для захисту від води та 

нетоксичних розчинів 

Вн 24 

При гідролісомеліоративних роботах:   

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів з водовідштовхувальним 

просоченням 

ЗМиВн 18 

Чоботи ПХВ із захисними підносками В 12 

Рукавички із полімерних матеріалів ЗМи 1 

Плащ для захисту від води та 

нетоксичних розчинів 

Вн 24 

При обприскуванні рослин хімічними та 

біологічними засобами захисту: 

  

Комбінезон бавовняний з 

кислотозахисним просоченням 

ЯжБм 12 

Фартух із полімерних матеріалів ЯжВу 12 

Чоботи ПХВ із захисними підносками ЯжВ 12 

Рукавички гумові ЯжВу 4 

Рукавички із полімерних матеріалів ЗМи 1 

Шолом бавовняний ЯжБм 12 

Засіб індивідуального захисту органів 

дихання протиаерозольний 

 Черговий 



Окуляри захисні Г Чергові 

5 6129 Робітник з 

догляду за 

тваринами 

Плащ для захисту від води та 

нетоксичних розчинів 

Вн 24 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів з водовідштовхувальним 

просоченням 

ЗМиВу 18 

Чоботи ПХВ із захисними підносками В 24 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

При зовнішніх роботах додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підносками 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

6 6141 Вальник 

лісу 

Куртка для захисту від проколів та порізів 

(у тому числі ланцюговою пилкою) зі 

зносостійкого матеріалу з такими 

характеристиками:  

вентиляційні отвори не менше 6 шт.; 

водонепроникні накладки на рукавах 

підвищеної зносостійкості; 

кишені на замках; 

світловідбивні вставки на передній і задній 

частинах одягу; 

сигнальне покриття на спинці та пілочках; 

захист від порізів 

ЗМпВуСо 12 

Чоботи ПВХ із захисними підносками Мун100С

м 

24 

Рукавиці із полімерних матеріалів із 

захистом від порізів 

Мп 1 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Штани для захисту від проколів та порізів 

(у тому числі ланцюговою пилкою) зі 

зносостійкого матеріалу з такими 

характеристиками:  

ЗМпВуСо 12 



вентиляційні отвори з регулюванням 

обміну повітря не менше 2 шт.; 

задня кишеня 1 шт.; 

передня кишеня 4 шт.; 

кишеня для інструменту 1 шт.; 

водонепроникні прокладки підвищеної 

зносостійкості;  

сигнальне покриття збоку і ззаду; 

світловідбивні вставки; 

захист від порізів 

Шолом захисний з сіткою і навушниками 

для роботи з бензопилами 

 До зносу 

7 9212 Возій 

продукції 

лісу 

При роботах, пов'язаних із вивезенням 

деревини та іншої продукції лісу кіньми: 

  

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів з водовідштовхувальним 

просоченням 

ЗМиВу 18 

Чоботи ПХВ із захисними підносками Мун100С

м 

24 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Жилет сигнальний Со 6 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

При роботах під наметом деревостанів 

додатково: 

  

Каска захисна  До зносу 

Підшоломник літній  12 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підносками 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

8 6141 Лісоруб Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів з водовідштовхувальним 

просоченням 

ЗМиВн 18 

При роботі з ланцюговими пилами:   



Куртка для захисту від проколів та порізів 

(у тому числі ланцюговою пилкою) зі 

зносостійкого матеріалу з такими 

характеристиками:  

вентиляційні отвори не менше 6 шт.; 

водонепроникні накладки на рукавах 

підвищеної зносостійкості; 

кишені на замках; 

світловідбивні вставки на передній і задній 

частині одягу; 

сигнальне покриття на спинці та пілочках; 

захист від порізів 

ЗМпВуСо 12 

Штани для захисту від проколів та порізів 

(у тому числі ланцюговою пилкою) зі 

зносостійкого матеріалу з такими 

характеристиками:  

вентиляційні отвори з регулюванням 

обміну повітря не менше 2 шт.; 

задня кишеня 1 шт.; 

передня кишеня 4 шт.; 

кишеня для інструменту 1 шт.; 

водонепроникні прокладки підвищеної 

зносостійкості;  

сигнальне покриття збоку і ззаду; 

світловідбивні вставки; 

захист від порізів 

ЗМпВуСо 12 

Чоботи ПХВ із захисними підносками Мун100С

м 

24 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Жилет сигнальний Со 6 

Каска захисна  До зносу 

Підшоломник літній  12 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підносками 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 



При роботі з кущорізами:   

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Шолом захисний з сіткою і навушниками 

для роботи з кущорізами 

 До зносу 

При заточуванні та правці інструмента в 

польових умовах додатково: 

  

Окуляри захисні  До зносу 

Додатково під час поточних ремонтів і 

техобслуговування пилки : 

  

Фартух із полімерних матеріалів Нм Чергови

й 

Рукавиці гумові Нм До зносу 

9 7233 Слюсар Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів  

ЗМи 18 

Фартух із полімерних матеріалів Вн Чергови

й 

Чоботи ПХВ із захисними підносками Мун100С

м 

24 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Рукавиці гумові Вн Чергові 

Окуляри захисні  До зносу 

Засіб індивідуального захисту органів 

дихання протиаерозольний 

 Чергови

й 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підносками 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

10 8331 Тракторист 

(лісозаготів

ельні 

роботи) 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів з водовідштовхувальним 

просоченням 

ЗМиВн 18 

Чоботи ПХВ із захисними підносками Мун100С

м 

24 



Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Каска захисна  До зносу 

Підшоломник літній ЗМи 12 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підносками 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

При виконанні ремонтних робіт 

додатково: 

  

Фартух із полімерних матеріалів Нм Чергови

й 

Рукавички гумові Нм До зносу 

Окуляри захисні  До зносу 

11 8331 Трелюваль

ник 

При роботах, пов'язаних з трелюванням і 

вивезенням деревини кіньми: 

  

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів з водовідштовхувальним 

просоченням 

ЗМиВн 18 

Чоботи ПХВ із захисними підносками Мун100С

м 

24 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Жилет сигнальний Со 6 

Каска захисна  До зносу 

Підшоломник літній ЗМи 12 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від МпТн30 24 



низьких температур із захисними 

підошвами. 

Підшоломник утеплений Тн 12 

12 6141 Чокерівник Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів з водовідштовхувальним 

просоченням 

ЗМиВн 18 

Чоботи ПХВ із захисними підносками Мун100С

м 

24 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Каска захисна  До зносу 

Підшоломник літній ЗМи 12 

Жилет сигнальний Со 6 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 0,5 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

13 1222.2 Майстер Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів  

ЗМи 18 

1222.2 Майстер 

дільниці 

1222.2 Майстер 

зміни 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Чоботи ПХВ із захисними підносками Мун100С

м 

24 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 



Підшоломник утеплений Тн 12 

14 1226.2 Майстер 

навантажув

ально-

розвантажу

вальних 

робіт 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. Мун100С

м 

24 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Підшоломник літній ЗМи 12 

Каска захисна  До зносу 

Жилет сигнальний Со 6 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

15 8331 Машиніст-

кранівник 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. Мун100С

м 

24 

Рукавички із полімерних матеріалів МиМп 1 

Каска захисна  До зносу 

Підшоломник ЗМи 12 

Окуляри захисні закриті ЗП До зносу 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 



16 7215 Стропальни

к 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. Мун100С

м 

24 

Рукавички із полімерних матеріалів МиМп 1 

Каска захисна  До зносу 

Підшоломник ЗМи 12 

Жилет сигнальний Со 12 

Окуляри захисні закриті ЗП До зносу 

На зовнішніх роботах у мокру погоду 

додатково: 

  

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підносками 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

17 9333 Вантажник Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМиПн 18 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. В 24 

Рукавиці брезентові Пм 1 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

18 8332 Машиніст 

бульдозера 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

ЗМи 18 



впливів 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. В 24 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

На зовнішніх роботах взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

Жилет сигнальний Со 12 

19 8332 Машиніст 

екскаватора 

одноковшо

вого 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

  

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. В 24 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

На зовнішніх роботах взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

Жилет сигнальний Со 12 

20 8162 Кочегар Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. В 24 

Рукавиці брезентові Пм 1 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 



Навушники протишумові  До зносу 

Окуляри захисні зі світлофільтрами  До зносу 

Засіб індивідуального захисту органів 

дихання проти аерозольний 

 До зносу 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

21 9132 Прибираль

ник 

службових 

приміщень 

Халат для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів або костюм для захисту від 

загальних виробничих забруднень та 

механічних впливів 

ЗМиПн 18 

Косинка або берет ЗПн 12 

Туфлі ПнМп 12 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Рукавички із полімерних матеріалів ВнМиМп 1 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

22 9162 Прибираль

ник 

територій 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Берет ЗПн 12 

Напівчеревики МпПнСм 12 

Рукавички із полімерних матеріалів МиМп 1 

Жилет сигнальний Со 12 

Плащ для захисту від води та нетоксичних Вн 24 



розчинів 

На зовнішніх роботах узимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

23 9152 Сторож Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. В 24 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

На зовнішніх роботах узимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

24  

Водій 

лісовозного 

автомобіля 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів з водовідштовхувальним 

просоченням 

ЗМиВн 18 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. В 24 

Плащ для захисту від води та нетоксичних 

розчинів 

Вн 24 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Жилет сигнальний Со 6 

Каска захисна  До зносу 

Підшоломник літній ЗМи 12 

Взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 



Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

 

 

 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

25 Водій 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. В 24 

На зовнішніх роботах взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

26  Електрик 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. В 24 

На зовнішніх роботах взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

27  

Оператор 

верстату 

ВСГ-1000 

 

Помічник 

оператора 

верстату 

ВСГ-1000 

 

Столяр 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. В 24 

Окуляри захисні закриті ЗП До зносу 

Респіратор пилозахисний  До зносу 

На зовнішніх роботах взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 



Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

28  Токар 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Рукавички із полімерних матеріалів Ми 1 

Чоботи ПХВ із захисними підносками В 24 

Окуляри захисні закриті ЗП До зносу 

Респіратор пилозахисний  До зносу 

На зовнішніх роботах взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 

29  

Електрогаз

озварюваль

ник 

Костюм брезентовий або костюм 

зварювальника 

 12 

Костюм для захисту від загальних 

виробничих забруднень та механічних 

впливів 

ЗМи 18 

Рукавиці брезентові Ми 1 

Рукавиці-краги  1 

Чоботи ПХВ із захисними підошвами. В 24 

Окуляри захисні закриті ЗП До зносу 

Щиток захисний  До зносу 

На зовнішніх роботах взимку додатково:   

Костюм для захисту від низьких 

температур 

ЗМиТн 36 

Рукавички із полімерних матеріалів 

утеплені 

МиТн 6 

Чоботи або черевики для захисту від 

низьких температур із захисними 

підошвами. 

МпТн30 24 

Підшоломник утеплений Тн 12 



 

Примітки: 

1. Працівникам, які зайняті на роботах, де є небезпека травмування голови, 

видається каска зі строком використання до зносу, підшоломник бавовняний 

зі строком використання 12 місяців.  

2. У гірських умовах працівників необхідно забезпечувати взуттям з 

підківками чи іншими засобами проти ковзання. 

3. При роботі в заболочених місцях замість чобіт кирзових або на 

доповнення до них можуть видаватися (згідно з колективним договором) 

чоботи гумові зі строком носіння 12 місяців. 

4. Роботодавець може замінювати куртку утеплену зі штанами утепленими 

або напівкомбінезон утеплений на костюм утеплений.  

5. Роботодавець може замінювати підшоломник на шапку трикотажну з тим 

самим строком носіння.  

6. Роботодавець може видавати працівникам два комплекти костюмів (на 

два строки використання) з однаковими захисними властивостями, але з 

різних за поверхневою щільністю та повітропроникністю тканин (для 

забезпечення комфортного стану працюючих в холодну і теплу пору року).  

7. Роботодавець може передбачити резервний фонд ЗІЗ для видачі 

працівникам, які беруть участь у ліквідації аварійних ситуацій; для заміни 

передчасно зношених не з вини працівника ЗІЗ; відвідувачам виробничих 

об’єктів, інструкторам, працівникам інспектуючих та контролюючих 

організацій; учням, які проходять виробничу практику; працівникам 

науково-дослідних та проектних інститутів. Кількість ЗІЗ у резервному 

фонді встановлюється наказом по підприємству, але не більше 10 % від 

загальної кількості ЗІЗ, що видаються. 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11 

                                                                                                              до колективного 

договору 

 

Граничні норми  

          підіймання і переміщення важких речей жінками  

 

      

Характер робіт                                                  Гранично-допустима  

                                                                                              вага вантажу, кг 

 

Підіймання і переміщення вантажів при 

чергуванні з іншою роботою (до 2 разів 

на годину)                                                                                  10 

Підіймання і переміщення вантажів 



постійно протягом робочої зміни                                             7  

 

Сумарна вага  вантажу,  який  переміщується  протягом  кожної 

години робочої зміни, не повинна перевищувати:  
            з робочої поверхні                                                             - 350 кг  

            з підлоги                                                                             - 175 кг 

------------------------------------------------------------- 

Примітка: 1.  У  вагу  вантажу, що переміщується,  включається  

                            вага тари і упаковки.  

                       2. При переміщенні вантажу на візках або  у  

                           контейнерах докладене зусилля не повинно  

                            перевищувати 10 кг.  

                       3. Рівнем  робочої  поверхні   вважається   робочий  

                           рівень конвеєра  стола,  верстата тощо згідно з  

                           ГОСТами 12.2.032-78 та 12.2.033-78 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12 

                                                                                                              до колективного 

договору 

 

 

Граничні норми підіймання та  переміщення вантажів підлітками під час 

короткочасної та тривалої роботи 

 

Календарний 

вік, років 

Граничні норми ваги вантажу (кг) 

Короткочасна робота Тривала робота 

юнаки дівчата юнаки дівчата 

14 5 2,5 - - 

15 12 6 8,4 4,2 

16 14 7 11,2 5,6 

17 16 8 12,6 6,3 

 

Примітки. 1.  Короткочасна робота - 1-2  підняття  та  переміщення  

          вантажу;  тривала - більше ніж 2 підняття та переміщення  

          протягом 1 год.  робочого часу,  зазначеного у  п.5  цих  

          норм.  

          2. Календарний вік визначається як число  повних  років,  

          що відраховуються від дати народження.  

          3. У вагу вантажу включається вага тари і упаковки.  

          4. Докладене   м'язове   зусилля   при   утриманні   або  



          переміщенні вантажу  з   використанням   засобів   малої  

          механізації не повинно перевищувати граничної норми ваги  

          вантажу, його тривалість - не більше  3  хв.,  подальший  

          відпочинок - не менше 2 хв.  

 

Граничні норми сумарної ваги вантажу для підлітків  

               у розрахунку на 1 год робочого часу 

 

Календарний 

вік, років 

Граничні норми ваги вантажу (кг), що підіймаються 

(переміщуються) при виконанні роботи 

З рівня робочої поверхні З підлоги 

юнаки дівчата юнаки дівчата 

14 10 5 7 3,5 

15 48 12 24 6 

16 160 40 80 20 

17 272 72 130 32 

 

Примітки. 1. Сумарна вага вантажу дорівнює добутку ваги вантажу на  

          кількість його підйомів (переміщень).  

          2. Рівнем  робочої  поверхні  вважається  робочий рівень  

          стола, верстата, конвеєра і т.ін.  

          3. Висота підіймання не повинна перевищувати 1 м.  

          4. Відстань  переміщення  вантажу  вручну  не повинна  

          перевищувати 5 м. 

 

 

 




