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ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Внести з 01.02.2022 змiнита доIтовнення до додатку Jф5 колективного договору

Щоплати i надбавки
та и них ставок i по о KlB

оларство"

l кРоз иавокTl

ставкамИ i окладами сумiщуваних прачiвникiв,

Передумовою для сумiщення професiй (посад)

наявнiсть у штатному розписi професiй (посади),

але вона залишаеться вакантною

(зайнятому вякодному працlвнику,Щоплати
)дiяльностi1 втак лiсогосподарськiйлiсопромисловiй

не обмежуютьсямаксимальними розмlрами
заеконом11аjIвнlстюн ,фнимитаривизначаються

За сумiщення професiй (посад)

,Щоплати одному працlвнику

розмiрами не обмежуються i визначаються наявнlстю

Ъдержаноi eKoHoMii за тарифними ставками i окладами,

якi могли б виплачуватися за умови додержання

максимальними

чисельност1 ацlвникlвн

За розширення зони обслуговування
або збiльшення обсягу робiт

Що 100 вiдсоткiв тарифноi ставки (посадового окладу)

за обiйманою
за виконання обов'язкiв тимчасово

Рiзниця мiж фактичним окладом 1 посадовим окладом

працiвника - головного спецiалiста
за виконання обов'язкiв тимчасово
вiдсутнього працiвника - головного
спецlаJIlста

ставки ( окладу i посадового окладу)

4 8вiдах(кихв 1 прац1шкlдливих умовахЗа уотуроб
важких особливоливособ оза ва21 оботурвlдсоткlв,

421 тарифноiвiдсоткiв20,6,шкlдливих прац1умовах

За роботу у важких 1шкlдливих та

особливо важких i особливо
шкiдливих умовах згiдно iз
Галузевим перелiком робiт, на яких
MoiKyTb встановлюватись доплати
працiвникам за умови працi в

лiсогосподарських об' еднаннях,
пiдприсмствах, з атвердженим

Щержкомлiсгоспом за погод}кенням
з I-{K профспiлки працiвникiв
лiсового господарства Украiни
/наказ NЪ 63 03.07.2001

тарифноi ставки ( окладу,

посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час,
20 вiдсотtсiв годинноiЗароботу у вечiрнiй час з 18 до

годин ( при багатозмiндому режимl
роботи)
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1
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35 вiдсоткiв годинноi тарифноi ставки чи посадового

за ко в цsй час
За роботу в нiчний час -

6.00 годиниз22,00
Пiдвищення вiдрядних розцlнок до 20 вiдсоткiв;

ставок до 10 вiдсоткiв
На перiод освоення нових норм

ат
що З0 вiдсоткiв тарифноi ставки (мiсячного l]осадового

За розрив змiни (водiям на

Щиференчiйованi доппати у
тарифноi ставки бригадира залежно вiд чисельност1

робiтникiв у бригадi:
r до 10 осiб - 15 вiдсоткiв
. 11 - 25 осiб - 25 вiдсоткiв
r понад 25 осiб - 40 вiдсоткiв
r ланковим у складi бригад при чисельностi ланки

бiльше 5 осiб - до 50 вiдсоткiв вiдповiдно доплати

вiдсотках до мiсячноi
За керiвництво бригадою,
(бригадиру, но звiльненому вiд
ocHoBHoi роботи) та ланкою у
лiсовому i сiльському господарствi

До 12 вiдсоткiв тарифноi ставкиЗа iнтенсивнiсть працi робiтникiв,
якi працюють на конвеерах, 

.

поточних та автоматичних лlнlях

Що 30 вiдсоткiв тарифноТ

посадового окладу)
ставки (мiсячного

За iнтенсивнiсть прачi водlяN{

автотранспортних засобiв(на
вивезенн1

Що 25 вiдсоткiв мiсячноi тарифноi ставкиЗа ненормований робочий день
водiям легкових автомобiлiв
(автомобiлiв експедицiй i
вишукувальних партiй в перiод ix
оботи в польових ,ов

вiдсоткiв шосадового окладу
вiдсоткiв rrосадового окладу

20
i5

За науковий ступiнь:
r доктора наук
. кандидата наук

Що 50% посадового окладуЗа ведення вiйськового облiку на
пiдприемствi (за наявностi на
вiйськовому облiку менше, нiж 500

призовникiв i вiйськовослуlrtбовцiв)
згiдно листа Мiнсоцполiтики
Украiни вiд 09.02,2018 р.
Ns221 l0 l |01 - 1 8i28 1 та Постанови
КМУ вiд07,12.2076 Ns921

Щиференцiйованi надбавки

робiтникiв:
III розряду - 12 вiдсоткiв;
IV розрялу - 16 вiдсоткiв;
V розряду - 20 вiдсоткiв;

ставокдо тарифних

VI - 24 вiдсотки

За високу професiйну
(встановлюсться окремим
висококвалiфiкованим робiтникам
персонально)

майотернiсть

Водiям 1-го класу - 25 вiдсоткiв
встановленоi тарифноi ставки за вiдпрацьований

водiем час
трактористам-машинiстам
2-го класу -10 вiдсоткiв
1-го класу- 20 вiдсоткiв
заробiтноi плати за роботи виконанi на TpaKTopi

Водiям 2-го класу - 10 вiдсоткiв,а) за класнiсть водiям легкових i
вантажних автомобiлiв, автобусiв

трактористам - машинlстам

б) за стаж роботи по опецiальност1
стам -машинlстам

, трYдових

перевезеннi



вiд2до5рокiв
вiд 5 до 10 poKiB
вiд 10 до 15 poKiB
понад 15 poKiB

8 вiдсоткiв заробiтноi плати
10 вiдсоткiв заробiтноi плати
13 вiдооткiв заробiтноi плати
16 тно1 плати

За високi досягнення у працi Що 50 вiдсоткiв посадового окладу. При погiршеннi
показникiв роботи надбавки зменшуються або
вiдмiняютьоя повнiстю

виконання особливо важливоi
роботи на певний TepMiH

Що 50 вiдсоткiв посадового окладу
При погiршеннi показникiв роботи надбавки

ся або вiдмiняються повнiстю
За складнiсть, напруженiсть у
роботi

Що 50 вiдсоткiв посадового окладу

За роботу в умовах режимних
обмеrrtень

Розмiр надбавки до тарифних ставок (окладiв i
посадових окладiв) визначасться вiдповiдно до п,2 та
п.З <Положення про види, розмiри i порядок надання
компенсацii у зв'язку з роботою, яка передбачае
доступ до державноi тасмницi>, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 15.06.1994
J\ъ 414.
Примiтка: Надбавки до тарифних ставок ( окладiв i
посадових окладiв) за роботу в умовах режимних
обмеrкень встановлюються понад iншi доплати i

яю встановлеш на
За роботу з отрутохiмiкатами 10% тарифноi ставки (посадового окладу)
За присвоенi звання:
а)"Лiсничий I класу"

. "Лiсничий II класу". "Помiчник лiсничого I класч"

. "Помiчник лiсничого II класу"

б)"Заслужений лiсiвник "
. "Заслухtений працiвник

сi-цьського господарства"
. "Заслуяtений рацiоналiзатор". Заслуlкенi працiвники iнших

професiй
в) За вiдзнаку Щеря<лiсагентства
УкраiЪи "Почесний лiсiвник
у

15 вiдсоткiв посадового окладу

10 вiдсоткiв посадового окладу

5 вiдсоткiв посадового окладу

20 вiдсоткiв посадового окладу, тарифноi ставки

10 вiдсоткiв посадового окладу, тарифноТ ставки

о азовl ошовi в час
Працiвникам, якi нагородженi:
а) Щержавними нагородами
Украiни, Почесною грамотою та
Грамотою BepxoBHoi Ради УкраiЪи,
Почесною грамотою Кабiнету

УкраiЪи

Три тарифнi ставки (оклади, посадовi оклади), але не
менше п'яти тисяч гривень

б).Подякою Прем' ер *MiHicTpa
Уrсраiни

Одна тарифна ставка (оклад, посадовий оклад)

За

MiHicTpiB



в) Нагрулним знаком Щерrкавного
агентства лiсових pecypciB Украiни
"Вiдмiнник лiсового господарства
Украiни";
<Заслулtений працiвник
Профспiлок>, кПрофспi,цкова
звитяга), кПро фспiлкова вiдзнака>,

к<За розвиток соцiального
партнерства)

.Щвi тарифнi ставки (оклади, посадовi оклади)

г) Нагрулним знаком,Щержавного
агентства лiоових pecypciB Украiни
"За бездоганну службу в

державнiй лiсовiй oxopoHi УпрФцц

Щва посадових оклади

г) Почесна грамота !ержавного
агентства лiсових pecypciB Украiни,
Почесна грамота та Грамота
Федерацii Профспiлок Украiни, IJK
Профспiлки працiвникiв лiсового
господарства Украiни

Одна тарифна ставка (оклад, посадовий оклад)

д) Подяка Голови Щерrкавного
агентства лiсових pecypciB Украiни,
подяка Го"цови Федерацii
Профспiлок УкраiЪи, ГIодяка
Голови ЩК Профспiлки працiвникiв
лiсового господарства Украiни

0,5 тарифноТ ставки (окладу, посадового окладу)

е) Почесна грамота, Грамота
обласноi державноТ адмiнiстрацii,
обласного управлiння лiсового i
мисливського господарства,
обласного профспiлкового
об' сднання, обласноi органiзацii
Профспiлки працiвникiв лiсового
господарства, Подяка Голови
обласноi державноi адмiнiстрацii.

0,3 тарифноi ставки (окладу, lrосадового окладу)

с) Почесна грамота i Подяка ,ЩП
<Бердичiвський лiсгосп>

Сума вiдповiдно наказу по пiдприемству
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