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Додаток 3                                                        

до розпорядження Президії 

НАН України від 25.04.05 

№263                                                                            

(в редакції  розпорядження  

Президії  НАН України               

від 05.01.2017 р.  № 5) 

     Схема
місячних окладів робітників бюджетних

         науково-дослідних  установ і організацій та інших 

           наукових установ Національної академії наук України

Найменування професій

Місячний посадовий 

оклад, гривень 

з 01.01.2017

Посадовий оклад 

(тарифна ставка) 

працівника 1 тарифного 

розряду                                     

1600 грн.

Гардеробник, кур'єр, опалювач, прибиральник службових 

(виробничих) приміщень, прибиральник території, мийник посуду, 

вантажник, сторож, охоронник, кастелянка, робітник з благоустрою 

території, двірник, конюх, підсобний робітник та інші 2047

Дезінфектор, копіювальник, комірник, контролер, музейний 

доглядач, об'їжджувач, лісник, єгер, робітник з догляду за 

тваринами, робітник зеленого будівництва, озеленювач, садівник, 

єгер, машиніст із прання та ремонту спецодягу, апаратник хімічного 

чищення спецодягу; водії: автотранспортних засобів, електро-і 

автовізка, транспортно-прибиральної машини і самохідних 

механізмів; ліфтер, дезактиваторник, фотограф, шеф-кухар, кухар,  

тракторист, матрос, моторист  та інші

Оператори електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, 

світлокопіювальник;                                                                                                                                     

Оператори:  апаратів мікрофільмування та копіювання;                                                                                                                                                                                           

столяр, слюсар,  електромеханік, дозиметрист, налагоджувальник, 

електромонтер та інші робітники підрозділів по ремонту 

устаткування (рухомого складу, суден та автомобілів), контрольно-

вимірювальних приладів та автоматики, ремонтно-будівельних, 

енергетичних, ливарних, ковальских, паросилового господарства, 

жерстянобанкових, електроливарних,  литографо-штампувальних 

підрозділів, компресорних, вентиляційно-зволожувальних та 

кисневих установок, очисних споруд,  палітурник документів  та інші



2316 – 2620

2316 – 2620

з 01.01.2017 р. 2760 – 2912
                                                                                             

Головний учений секретар НАН України

академік НАН України         В.Л. Богданов

Робітники підрозділів, безпосередньо зайнятих ремонтом та 

наладкою основного технологічного, електричного, енергетичного, 

експериментального та наукового устаткування, машин, механізмів 

суден, автомобілів та іншого рухомого складу, електронно-

обчислювальної техніки, контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики; склографіст (ротаторник) та інші;   робітники, зайняті на 

верстатних роботах, пов"язаних з обробкою металу та інших 

матеріалів, виготовленням та ремонтом інструменту та 

технологічного оснащення.                                                                              

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, 

водолаз,  робітники з виготовлення очних протезів, медичний оптик 

лабораторної контактної корекції зору та інші 

Робітники, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах

при навантаженні (розвантаженні) в гарячому стані металу, 

агломерату і шлаку; при навантаженні (розвантаженні) руди, вугілля, 

вугільного брикету, креозоту, подової і анодної маси, азбесту 

негашеного вапна, мінеральної вати, цементу; при навантаженні 

(розвантаженні) в судна шкідливих для здоров"я вантажів, вантажів, 

що змерзлися та вантажів з вагою одного місця понад 50 кг; при 

навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та 

інший рухомий склад шкідливих для здоров"я вантажів, вантажів, що 

змерзлися, і вантажів з вагою одного місця понад 50 кг; при 

навантаженні (розвантаженні) в судна інших вантажів; при 

навантаженні (розвантаженні) в залізничні вагони, автомобілі та 

інший рухомий склад інших вантажів; на внутрішньо-складській 

переробці вантажів та інші     

Примітка:

  1. За професійну майстерність запроваджуються диференційовані надбавки до тарифних ставок 

робітників у розмірах від 12 до 24 відсотків відповідної тарифної ставки.

  2. Запроваджувати диференційовані доплати для робітників, які зайняті на важких і шкідливих 

роботах,  у розмірі до 12 відсотків, а на особливо важких і особливо шкідливих роботах 24 відсотки 

відповідної тарифної ставки (окладу).

  3. Погодинні тарифні ставки слюсарів-ремонтників, слюсарів-електриків по ремонту та 

обслуговуванню лічильно-обчислювальних машин, слюсарів контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики, електромонтерів по ремонту та обслуговуванню електроустаткування, розраховуються 

виходячи з розмірів місячних окладів робітників, які виконують кваліфіковані роботи.

  4. Місячні оклади висококваліфікованим робітникам, які зайняті на особливо важливих та 

відповідальних роботах,  встановлюються у межах (грн.): 



Коефіцієнти для підвищення посадових окладів 

Грг.12 1 грудня 1 вересня 1 грудня 1 травня 1 грудня

1,01549 1,1878 1,0998 1,06469 1,12658

839 852 1012 1113 1185 1335

2015 2016



2316 2620

        В.Л. Богданов


