
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  5 
м.Київ                                                                                       «05» 01 2017 р. 

Про внесення змін до  

розпорядження Президії НАН України  

від 25 квітня 2005 р. № 263 

   

 

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від  28 грудня        

2016 р. № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та 

організацій окремих галузей бюджетної сфери»: 

1. Пункт 3¹ розпорядження Президії НАН України від 25 квітня            

2005 р. № 263 «Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-

дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної 

академії наук України (зі змінами в редакції розпорядження Президії НАН 

України від 18.11.2008 р. №663) викласти у такій редакції:  

«3¹. Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з                   

1 січня 2017 р. розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного 

року». 

2. Внести зміни у додатки 1-3 до розпорядження Президії НАН 

України від 25 квітня 2005 р. № 263 «Про умови оплати праці працівників 

бюджетних  науково-дослідних установ і  організацій та  інших  наукових 

установ Національної академії наук України» (зі змінами), виклавши їх в 

редакції згідно з додатками 1-3. 

3.  Керівникам науково-дослідних установ і організацій  Національної       

академії наук України забезпечити: 

встановлення з 1 січня 2017 р. у штатному розписі нових посадових        

окладів, визначених в  додатках 1-3 цього розпорядження, в межах       

обсягів   видатків  на  оплату   праці,  затверджених  у  кошторисі  на      

2017  рік; 

        диференціацію заробітної плати працівників, які отримують      

заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати, шляхом      

встановлення доплат,  надбавок,  премій  з  урахуванням  складності,      

відповідальності та умов виконуваної  роботи,  кваліфікації  працівника,      

результатів його роботи.          
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4. Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН  

України  в  необхідних   випадках   давати   роз’яснення  щодо  застосування   

цього  розпорядження. 

     

 

    

 

 

Президент НАН України 

 академік НАН України                                                      Б.Є. Патон       

 

 

                                                                  

Головний учений секретар      

НАН України                                                                                      

академік НАН України                                                      В.Л. Богданов                                     

                                                                                                        

 

 

  Погоджено 
          

         Міністерство соціальної                                      Перший  заступник Міністра 

          політики України                                                   О.П. Крентовська                                                                                     

                                                        

                                       

          

          Міністерство фінансів                                            Заступник Міністра 

          України                                                                     С.М. Марченко 

 

               

 

  Погоджено 

 

 Голова  профспілки 

 працівників НАН України                                                  А.І. Широков  
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