Додаток 2
до розпорядження Президії
НАН України
від 25.04.05 № 263
(в редакції розпорядження
Президії НАН України
від 05.01.2017 р. № 5)

Схема
посадових окладів керівних працівників, професіоналів, фахівців і службовців
структурних підрозділів (відділів, служб, крім науково-дослідних) бюджетних
науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ
Національної академії наук України
Місячний посадовий оклад,
гривень
Найменування посади

з 01.01.2017
Посадовий оклад (тарифна
ставка) працівника 1
тарифного розряду
1600 грн.

Керівні працівники
Завідувач (начальник) відділу (служби) :
зовнішньоекономічних зв´язків, планово-економічного,
капітального будівництва, матеріально-технічного
постачання, кадрів, юридичного, інших
функціональних відділів; завідувач бібліотеки;
головні: економіст, юрисконсульт, бібліотекар,
бібліограф, редактор, головний механік (технолог,
енергетик), інші головні фахівці - керівники виробничих
та адміністративних підрозділів

2770

–

5132

Завідувач (начальник) : бібліотечного, редакційновидавничого відділу, науково-технічного архіву,
аспірантури, дослідного поля, клініки, розплідника,
опорного пункту, розсадника, дендрарію, акваріума,
начальник господарського відділу, начальник відділу
(служби) з питань цивільного захисту, охорони
пожежної, сторожової, начальник дільниці, інших
структурних підрозділів

2620

–

3633

Завідувач (начальник) сектору (групи), що входять до
складу функціональних відділів (служб) та
структурних підрозділів

2519

–

3392

Керівники інших структурних підрозділів, професіонали, фахівці та
службовці
Провідний інженер, інші професіонали та фахівці

2770

–

3158

2711
2519
2381

–
–
–

2912
2711
2519

Технік всіх спеціальностей

2361

–

2519

Завідувач : канцелярії, архіву, центрального складу,
друкарського бюро, камери схову, бюро перепусток,
господарства, копіювально-розмножувального бюро,
фотолабораторії, експедиції, інших обслуговуючих
підрозділів

2361

–

2620

Старші : лаборант, товарознавець 1 та 2 категорії,
касир, інспектор, табельник, диспетчер, коректор;
стенографіст 1 категорії, завідувач складом та інші

2338

–

2381

Інші службовці та фахівці : товарознавець, касир,
контролер квитків, експедитор, лаборант, інспектор,
архіваріус, калькулятор, паспортист, агент з
постачання, кресляр, діловод, архіваріус, табельник,
обліковець, експедитор, комендант, черговий бюро
перепусток, друкарка, секретар-стенографіст,
секретар, коректор, копіювальник технічної
документації, оператор комп`ютерного набору та інші

2338

–

2361

Інженер, інші професіонали та фахівці
1 категорії
2 категорії
без категорії

Примітка: Заступникам керівників структурних підрозділів установ посадові оклади
встановлюються залежно від посадового окладу керівника без урахування відповідних підвищень.
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