
Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

лісового господарства є закладом післядипломної освіти відповідного профілю. Освітню 

діяльність з підвищення кваліфікації майстрів лісу здійснюють філії – Карпатський 

регіональний навчальний Центр та Чорноліська лісна школа.  

Початок існування Центру пов’язаний з Республіканським учбово-курсовим 

комбінатом (РУКК), який був створений наказом Міністерства лісового господарства №41 

від 13 жовтня 1970 року. В липні 1976 року наказом по Міністерству лісового господарства 

СРСР № 208, РУКК було перейменовано в Український філіал Всесоюзного інституту 

підвищення кваліфікації працівників лісового господарства. Філіал наказом № 119 від 30 

вересня 1991 року був прийнятий до складу Міністерства лісового господарства України 

і наказом № 133 від 31 жовтня 1991 року по Мінлісгоспу України був реорганізований в 

Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового 

господарства „Укрцентркадриліс”. 

Основні напрямки діяльності: Основними напрямками діяльності є післядипломна 

освіта керівних працівників та спеціалістів підприємств і установ Державного агентства 

лісових ресурсів України та інших юридичних і фізичних осіб; проведення навчання 

посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці; видавництво навчальних посібників, 

методичних матеріалів для інформаційного забезпечення навчального процесу та вирішення 

інших проблем лісової галузі. Важливим напрямком діяльності також є підготовка 

організаторів виробництва (кадрового резерву), яка проводиться з 1981 року.  

Середньооблікова кількість штатних працівників Укрцентркадриліс складає 70 чол. 

Фонд оплати праці за 2014 рік становить 2781, 6 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата за 

2014 рік склала 3311 грн, або 2,4 % до рівня минулого року. Заборгованість із виплати 

заробітної плати відсутня.  

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році показники 

фінансового плану підприємства виконані у повному обсязі.  

Внесено до зведеного бюджету – 1489 тис. грн., з них до державного 1025,1 тис. грн., 

в тому числі податок на прибуток – 53,0, сплачено частину чистого прибутку 18,0, інші 

податки та платежі до бюджету + військовий збір – 25,4, ПДВ – 928,7 тис. грн. Податок з 

доходів фізичних осіб – 437,5 тис. грн., інші платежі до місцевого бюджету 26,4 тис. грн. 

Єдиний соціальний внесок – 1217,0 тис. грн. Разом сплачено до зведеного бюджету і фондів 

– 2706,0 тис. грн. 

 


