
НАУКА   І   ПРОФСПІЛКА 
   № 4                      Інформаційне видання Профспілки 

  лютий    2006 р.                              працівників НАН України 

   

У НОМЕРІ: 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 20.02.2006 р. № 172 

(с. 2 ) 

Розпорядження Президії НАН 

України    від   23.02.2006 р. № 103  

(с. 3 – 9) 

Постанова Президії НАН України 

„Про затвердження розподілу 

бюджетного фінансування НАН 

України на 2006 рік” від 25.01.2006 

р. № 21 

 (с. 10 – 18) 

Лист ЦК профспілки до Кабінету 

Міністрів України „Про бюджетне 

фінансування НАН України у І 

півріччі 2006 р.” від 27.01.2006 р. 

(с. 19) 

Лист Міністерства фінансів „Про 

наближення видатків на І півріччя 

2006 р.” 

(с. 20) 

Спільний лист Президії НАН 

України і ЦК профспілки від 

16.02.2006 р. № 137/265-8 

(с. 21) 

Спільний лист Президії НАН 

України і ЦК профспілки від 

16.02.2006 р. № 137-266-8 

(с. 22) 

Середня заробітна плата для 

нарахування „наукової” пенсії  

(с. 23) 

Матеріали Всеукраїнської 

профспілкової конференції „Про дії 

профспілок на захист трудових і 

соціально-економічних  прав 

працівників” 

(с. 24-27) 

 

Хроніка подій: 
 

3 лютого    -  Зустріч голови профспілки А.Широкова 

з заступником Генерального прокурора України 

Т.Корняковою з приводу незаконного відчуження 

майна, яке належить НАН України, АТЗТ „ЛК” 

Феофанія”. 

 

21 лютого - Нарада прем’єр-міністра України 

Ю.Єханурова з керівниками Всеукраїнських 

профспілок, у якій брав участь і виступав А.Широков. 

 

22 лютого  - У м. Києві проходила Всеукраїнська 

профспілкова конференція „Про дії профспілок на 

захист трудових і соціально-економічних прав 

працівників”. 

 

3 березня   - Засідання Правління Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності 

(окремі постанови правління будуть опубліковані у 

наступному номері). 

 

13 березня    -  Завершилось погодження з Мінпраці і 

Мінфіном схеми посадових окладів працівників 

бюджетних установ і організацій НАН України на 

2006 рік. 

 

16 березня      -  ЦК профспілки передав Президії НАН 

України проект галузевої Угоди на 2006-2007 роки. 

Робота над укладенням Угоди вступила у заключний 

етап. 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

П О С Т А Н О В А  
від  20 лютого 2006 р. № 172 

м. Київ 

 

Про встановлення посадового окладу  (тарифної  ставки) 

 працівника     і    тарифного    розряду   Єдиної    тарифної  

сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 

 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 

 
1. Установити посадовий оклад (тарифну ставку) працівника і тарифного розряду 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів 

та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 „Про оплату праці працівників на основі 

Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів 

та організацій окремих галузей бюджетної сфери” у 2006 році з 1 січня у розмірі 350 

гривень, з 1 липня – 375, з 1 грудня – 400 гривень на місяць. 

 

2. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. 

№ 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери” зміни, що додаються. 

 

3. Установити, що: 

 

у разі коли згідно з цією постановою зменшується в окремих працівників розмір 

заробітної плати (без урахування премій), працівникам виплачується різниця між діючим 

та новим розміром заробітної плати; 

 

для окремих категорій працівників бюджетної сфери, щодо яких цією постановою не 

визначені тарифні розряди, посадові оклади (ставки заробітної плати) змінюються 

пропорційно підвищенню розмірів мінімальної заробітної плати згідно із законодавством; 

 

умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються починаючи з 1 січня 

2006 р. 

 

 

Прем’єр-міністр України                                                               Ю.ЄХАНУРОВ 
Інд. 26 
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ПРЕЗИДІЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   № 103 

           м. Київ               23    лютого   2006   р. 

 

 
        Про   внесення   змін   до  розпорядження 

Президії НАН України від 25.04.05 № 263 

 
         На  виконання   абзаців 2 і 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2006 р. № 

172 „Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної 

тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. 

№ 1298”: 

1.  Внести зміни 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, що викладені в розпорядженні Президії НАН України від 

22 грудня 2005 р. № 741),  згідно з додатками 1-3 у новій редакції (додаються). 

2. Встановити, що нові посадові оклади згідно з цим розпорядженням запроваджуються в  межах 

обсягів видатків, передбачених у кошторисах бюджетних установ та  організацій НАН України на оплату 

праці, починаючи з 1 січня 2006 року у терміни, зазначені в додатках 1-3. 

3. Фінансово-економічному     відділу    Президії    НАН   України     в необхідних   випадках    давати    

роз’яснення  щодо  застосування    цього  розпорядження. 

 

Президент НАН України 

академік НАН України                                                                              Б.Є. Патон 

                                                                         

Перший віце – президент - 

головний учений секретар НАН України 

академік НАН України                                                                               А.П. Шпак 

                                                                         

Погоджено 

 

Заступник Міністра праці та                                                       Заступник Міністра фінансів 

соціальної політики України                                                       України      

                                                       

                           Н.І.Іванова                                                                        В.М.Матвійчук       

          

 

                                 Голова   ЦК     профспілки 

                                 працівників НАН України                           А.І. Широков 
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                                                                                                                              Додаток №1 

                                                                                                                                 до розпорядження Президії НАН України     

                                                                                      від 25.04.05 № 263 

                                                                                                                               (в    редакції     розпорядження    Президії    

                                                                                                                                    НАН України від  23 лютого 2006 р.  № 103) 

Схема посадових окладів 

  наукових  працівників  структурних  підрозділів  бюджетних наукових 

   установ     і     організацій      Національної     академії     наук    України 

 

Посади 

  

Місячні посадові оклади, гривень  

з 01.01.2006 з 01.07.2006 з 01.12.2006 

Директор науково-дослідного інституту                               1421  – 1473 1522  – 1578 1624  – 1684 

Учений секретар науково-дослідного інституту      1284  – 1324 1375  – 1418 1467  – 1513 

Керівник філіалу (відділення) науково-дослідного 

інституту, керівник науково-технічного центру  1411  – 1434 1511  – 1536 1612  – 1639 

Завідувач науково-дослідного підрозділу (відділення, 

відділу, лабораторії) науково-дослідного інституту, 

науково-технічного центру, радник при дирекції  1273  – 1324 1363  – 1418 1454  – 1513 

Завідувач науково-дослідного підрозділу (лабораторії, 

сектору), що входить до складу іншого науково-

дослідного підрозділу (відділу, лабораторії) інституту, 

науково-технічного центру  1273  – 1297 1363  – 1389 1454  – 1482 

Учений секретар філіалу (відділення) науково-

дослідного інституту, науково-технічного центру  1224  – 1261 1311  – 1351 1399  – 1442 

Керівник науково-дослідної установи 1247  – 1297 1336  – 1389 1426  – 1482 

Завідувач науково-дослідного підрозділу (лабораторії, 

відділу) науково-дослідної установи, учений секретар 

науково-дослідної установи 1124  – 1273 1204  – 1363 1285  – 1454 

Директор (начальник) іншої наукової установи, 

організації 897  – 960 961  – 1028 1025  – 1097 

Головний інженер науково-дослідної установи, 

організації 848  – 960 908  – 1028 969  – 1097 

Головний інженер (конструктор, технолог) проекту, 

головний інженер комплексної установки 786  – 897 842  – 961 898  – 1025 

Завідувач відділу, який виконує наукову, науково-

технічну або науково-організаційну роботу, в тому 

числі патентно-ліцензійної  та винахідницької роботи, 

стандартизації, метрології, науково-технічної 

інформації, конструкторського, технологічного, 

проектного, планово-виробничого, впровадження 

науково-технічних розробок тощо; керівник служби 

охорони праці і техніки безпеки, режимно-секретного 

та інших прирівняних до основних підрозділів;                              

Керівник редакції-головний редактор наукового 

журналу, секретар відповідальний; 786  – 897 842  – 961 898  – 1025 
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Завідувач підрозділу (сектору, групи, служби, зміни) у 

складі науково-дослідних та інших підрозділів, який 

виконує наукову, науково-технічну або науково-

організаційну роботу 648  – 748 694  – 801 740  – 855 

Наукові співробітники 

Головний науковий співробітник                         1284  – 1324 1375  – 1418 1467  – 1513 

                    

Провідний науковий співробітник                       1273  – 1284 1363  – 1375 1454  – 1467 

                    

Старший науковий співробітник                        1172  – 1198 1255  – 1283 1339  – 1369 

                    

Науковий співробітник                                     998  – 1072 1069  – 1148 1141  – 1225 

                    

Молодший науковий співробітник                     874  – 934 936  – 1000 999  – 1067 

                    

Інші працівники, які проводять наукові і науково-технічні  

розробки  та які виконують  науково-організаційну роботу 

Головні: інженер, інженер-дослідник,  конструктор, 

технолог,  електронік, програміст, архітектор, 

математик, художник-конструктор, економіст, юрист,  

психолог, соціолог, історик,  редактор науковий та 

інші  748  – 836 801  – 895 855  – 955 

Провідні: інженер, інженер-дослідник, конструктор, 

технолог,  електронік, програміст, архітектор, 

математик, художник-конструктор, економіст, юрист,  

психолог, соціолог, історик,  редактор науковий та 

інші  587  – 671 629  – 719 671  – 767 

Інженер, інженер-дослідник, конструктор, технолог,  

електронік, програміст, архітектор, математик, 

художник-конструктор, економіст, юрист,  психолог, 

соціолог, історик,  редактор науковий та інші                   

1 категорії 587  – 636 629  – 681 671  – 727 

2 категорії 538  – 587 576  – 629 615  – 671 

без категорії 502  – 538 538  – 576 574  – 615 

Технік, лаборант з вищою освітою:              1 категорії           450  – 502 482  – 538 514  – 574 

2 категорії 413  – 450 442  – 482 472  – 514 

без категорії 373  – 413 399  – 442 426  – 472 

Примітка: 

Заступникам керівників установ, заступникам керівників структурних підрозділів установ, 

головним бухгалтерам, помічникам керівників посадові оклади встановлюються залежно від  

посадового окладу відповідного керівника без урахування підвищень за почесне звання та інші. 

 

 

 

 

Перший      віце-президент- 

головний учений секретар НАН України 

академік НАН України                                                                                   А.П. Шпак     
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                              Додаток № 2 

 
                                до  розпорядження  Президії НАН України  

                                 від 25.04.05 № 263 

 
                             (в     редакції     розпорядження    Президії 

                                НАН України  від  23 лютого 2006 р.  № 103) 

  

            Схема  посадових  окладів 

керівників, спеціалістів і службовців структурних підрозділів (відділів, служб) бюджетних  

науково-дослідних    установ   і    організацій   та   інших наукових установ   НАН  України 

  

Посади 

Місячні посадові оклади, гривень  

з 01.01.2006 з 01.07.2006 з 01.12.2006 

Керівні працівники 

Завідувач відділу (служби) : зовнішньоекономічних 

зв'язків, планово-економічного, капітального 

будівництва, матеріально-технічного постачання, 

кадрів, юридичного, інших функціональних 

відділів; головний економіст (юрисконсульт) , 

головний механік (технолог, енергетик) 474 – 860 508 – 921 542 – 983 

Завідувач : науково-технічного архіву, 

господарського відділу,  дослідного поля, клініки, 

розплідника, опорного пункту, розсадника, 

дендрарію, акваріума, піддослідних тварин, 

начальник штабу цивільної оборони, охорони 

пожежної, сторожової, начальник дільниці, інших 

структурних підрозділів 461 – 575 494 – 616 527 – 657 

Завідувач (керівник) сектору (групи), що входять 

до складу  функціональних відділів (служб) та 

структурних підрозділів 450 – 561 482 – 601 514 – 641 

Керівники інших структурних підрозділів, спеціалісти та  службовці 

Провідні: інженер, конструктор, технолог, 

електронік, програміст, архітектор, математик, 

художник-конструктор, економіст, юрисконсульт, 

психолог, соціолог, бухгалтер (з дипломом 

спеціаліста) та інші 424 – 487 454 – 522 484 – 557 

Інженер,  конструктор, технолог,  електронік, 

механік, енергетик, програміст, математик, 

художник-конструктор, архітектор, економіст, 

статистик,   юрисконсульт, психолог, соціолог, 

бухгалтер (з дипломом спеціаліста)  та інші                  

1 категорії 417 – 461 447 – 494 477 – 527 

2 категорії 413 – 436 442 – 467 472 – 498 

                                          без категорії 387 – 413 414 – 442 442 – 472 

Технік всіх спеціальностей 387 414 442 

Завідувач : канцелярії, архіву, центрального складу, 

друкарського бюро, камери схову, бюро 

перепусток, господарства, копіювально-

розмножувального бюро, фотолабораторії, 

експедиції, інших обслуговуючих підрозділів  387 – 413 414 – 442 442 – 472 
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Старші : лаборант, товарознавець, касир, інспектор, 

табельник, диспетчер, коректор; стенографістка 1 

категорії, завідувач складом та інші 399 427 456 

                

Інші фахівці та технічні службовці : товарознавець, 

касир, касир квитковий (2,1 категорії), контролер 

квитків, експедитор, лаборант, інспектор, 

архіваріус, калькулятор, паспортист, агент з 

постачання, кресляр, діловод, архіваріус, 

табельник, обліковець, експедитор, комендант, 

черговий бюро перепусток, друкарка, секретар-

стенографістка, секретар-друкарка, секретар, 

коректор, копіювальник технічної документації, 

оператор комп`ютерного набору та інші 387 414 442 

Працівники науково-технічних бібліотек, бібліотек та редакційно-видавничих відділів 

                 

Завідувач бібліотеки, головні: бібліотекар, 

бібліограф, редактор 474 – 600 508 – 643 542 – 686 

                     

Завідувач :бібліотечного, редакційно-видавничого 

відділу 461 – 575 494 – 616 527 – 657 

                     

Завідувач бібліотечного сектору 461 – 561 494 – 601 527 – 641 

                     

Провідний : бібліотекар, бібліограф, архівіст, 

методист, редактор 424 – 487 454 – 522 484 – 557 

                        

Бібліотекар, бібліограф, архівіст, методист, 

редактор :                  

                                                                    1 категорії 417 – 461 447 – 494 477 – 527 

                                                                    2 категорії 413 – 436 442 – 467 472 – 498 

                       

Бібліотекар, бібліограф, архівіст, методист, 

редактор 387 – 413 414 – 442 442 – 472 

                        

            

 

Примітка:     

Заступникам керівників структурних підрозділів установ посадові оклади встановлюються 

залежно від посадового окладу керівника без урахувань відповідних підвищень. 
 

 

 

 
 

Перший віце-президент- 

головний учений секретар НАН України 

академік НАН України                                                                             А.П. Шпак     
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                                     Додаток № 3 

 
                                     до розпорядження Президії НАН України 

                                     від 25.04.05 № 263 

 
                                    (в       редакції    розпорядження   Президії  

                                   НАН    України   від   23 лютого   № 103) 

          

     Схема 

місячних   окладів    робітників    бюджетних 

науково-дослідних   установ   і організацій та 

інших    наукових    установ    НАН   України 

            

Професії 

  

Місячні оклади, гривень  

з 01.01.2006 з 01.07.2006 з 01.12.2006 

Робітники, які виконують некваліфіковану роботу 

Гардеробник, кур'єр, опалювач, прибиральник 

службових (виробничих) приміщень, прибиральник 

території, мийник посуду, вантажник, сторож, 

охоронник, кастелянка, робітник з благоустрою, 

двірник, конюх, підсобний робітник та інші 350 375 400 

Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи 

Дезінфектор, копіювальник, комірник, контролер, 

музейний доглядач, об'їжджувач, лісник, єгер, 

робітник з догляду за тваринами, робітник зеленого 

будівництва, озеленювач, садівник, машиніст із 

прання та ремонту спецодягу  та інші 350 – 362 375 – 388 400 – 414 

Робітники, які виконують кваліфіковані роботи 

Оператори :                   

апаратів мікрофільмування та копіювання;              

копіювальних і розмножувальних машин;              

електронно-обчислювальних та  обчислювальних 

машин, світлокопіювальник;              

водії: автомобіля, електро-і автовізка, транспортно-

прибиральної машини і самохідних механізмів; 

столяр, слюсар, електрик, 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, ковальських, пароси-

лового господарства, жерстянобанкових, 

електроливарних,  літографо-штампувальних 

підрозділів, компресорних, вентиляційно-

зволожувальних та кисневих установок, очисних 

споруд, дезактиваторник, ліфтер, фотограф, шеф-

кухар, кухар, палітурник документів, тракторист та 

інші 350 – 374 375 – 401 400 – 428 
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Робітники, які виконують висококваліфіковані роботи 

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, водолази станцій рятувально-водолазних 

служб, робітники з виготовлення очних протезів, 

медичний оптик лабораторної контактної корекції 

зору та інші  374 – 387 401 – 414 428 – 442 

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      374 – 387 401 – 414 428 – 442 

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 відповідальних  

роботах, встановлюються у межах :                                                    

з 01.01.2006 502 – 547 гривень    

з 01.07.2006 538 – 586 гривень    

з 01.12.2006 574 – 625 гривень    

            

           Перший віце-президент- 

головний учений секретар НАН України 

академік НАН України                                                                                    А.П. Шпак     
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ПРЕЗИДІЯ  НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А 

             25.01.06                                   м. Київ                                                     № 21 
 

 

 

Про затвердження розподілу бюджетного  

фінансування НАН України на 2006 рік 

  

 

 Законом України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” на 

фінансування Національної академії наук України у 2006 році визначено видатки в 

обсязі 1196,7574 млн.грн. Розподіл цього фінансування за кодами програмної 

класифікації видатків (КПКВ) є таким: 

6541020 Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України – 31,6736 

млн.грн.; 

6541030 Фундаментальні дослідження наукових установ – 701,9013 млн.грн., в 

т.ч.   14,3718 млн. грн. – цільові кошти (асигнування на забезпечення виконання 

окремих рішень   Кабінету Міністрів  України, обсяги   фінансування                                                       

яких визначені Міністерством економіки України); 

6541040 Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки –  196,533 

млн. грн.,  в т.ч. 35,5174 млн. грн. – цільові кошти (асигнування на забезпечення 

виконання  окремих рішень Кабінету Міністрів України, обсяги фінансування яких 

визначені Міністерством економіки України); 

6541050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних                

цільових програм у сфері розвитку галузей економіки – 37,9673 млн. грн.; 

6541060 Фінансова    підтримка   технічного   забезпечення   НАН України –  

93,9689      млн.грн.; 

6541080 Підготовка кадрів фізико-технічного напряму вищими навчальними 

закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації –  1,7312 млн. грн.; 

6541090  Методичне викладання народознавства та української мови як 

іноземної Міжнародною школою україністики –  0,1693 млн. грн.; 

6541100  Медичне обслуговування працівників НАН України  –  12,2887 млн. 

грн.; 

6541130 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури НАН України – 18,6088  

млн.грн.; 
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6541140 Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт  

Інститутом  проблем безпеки атомних електростанцій НАН України – 11,5644 

млн.грн.; 

6541160  Сейсмічні та геофізичні спостереження – 2,9583 млн.грн.; 

6541170  Збереження та розвиток садово-паркового комплексу НАН України у 

м. Києві – 34,407 млн.грн.; 

6541180  Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України  ім. 

В.І.Вернадського НАН України – 20,9108 млн.грн.; 

6541200  Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка 

до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України – 2,1748 

млн.грн.; 

6541820 Завершення робіт по будівництву купольної і секційної оранжерей 

Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка та протизсувних робіт на перетині 

вул.Тімірязевської та Залізничного шосе у м.Києві – 5,0 млн.грн.; 

6541830  Забезпечення житлом для вчених Національної академії наук України 

– 10,0 млн.грн.; 

6541840  Завершення будівництва третьої черги пускового комплексу 

Інституту сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України – 6,9 

млн.грн.; 

6541850 Реконструкція та будівництво об’єктів на території Державного музею 

архітектури та побуту України – 4,0 млн.грн.; 

6541860 Реконструкція та будівництво об’єктів на території Національного 

дендрологічного парку “Софіївка” – 4,0 млн.грн. 

 

 Враховуючи зазначене, Президія Національної академії наук України 

постановляє: 

 

1. Затвердити: 

1.1. Розподіл по НАН України коштів із загального фонду Державного 

бюджету (суми коштів за кодами програмної класифікації 6541030 та 6541040), в 

тому числі за поданням секцій та відділень НАН України розподіл коштів на 

фінансування цільових наукових програм НАН України (додаток 1); 

1.2. Пропозиції секцій та відділень НАН України щодо розподілу обсягів 

фінансування відділень НАН України із загального фонду Державного бюджету між 

науковими установами відділень НАН України (додаток 2); 

1.3. Розподіл обсягів фінансування із загального фонду Державного бюджету 

між установами при Президії НАН України (додаток 3).  

 

2. Взяти до відома, що фінансування Львівської наукової бібліотеки ім. 

В.Стефаника, Інституту економіки та прогнозування, Інституту телекомунікацій та 

глобального інформаційного простору, а також Українського науково-дослідного і 

проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і 

маркшейдерської справи НАН України здійснюється окремим рядком згідно з 

відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України (цільові кошти у видатках за 

кодами 6541030 і 6541040).  
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 3. З метою активізації розвитку в установах НАН України пріоритетних  

наукових досліджень та перспективних науково-технічних розробок затвердити 

перелік наукових програм та науково-технічних проектів НАН України,  їх 

керівників та обсяги фінансування зазначених програм та проектів у 2006 році за 

рахунок частини коштів, запланованих для НАН України за кодами програмної 

класифікації видатків КПКВ 6541030 та КПКВ 6541040  обсягом 68,1213 млн.грн. з 

розподілом згідно з додатком 4. 

 

4. Керівникам наукових програм та науково-технічних проектів, зазначених у 

додатку 4:  

- у подальшій роботі керуватися Положенням про порядок формування 

цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України, затвердженим 

розпорядженнями Президії НАН України від 25.11.03 №682 та від 10.08.04 №571; 

- терміново провести конкурсний відбір наукових проектів та внести на 

затвердження Президії НАН України проекти відповідних програм та  інші 

матеріали  згідно з  Положенням про порядок формування цільових комплексних 

програм наукових досліджень НАН України. 

5. Встановити, що фінансування нових науково-технічних програм та 

інноваційних проектів НАН України, спільних конкурсів (проектів) НАН України з 

Науково-технічним центром в Україні, Російським гуманітарним науковим фондом 

у галузі суспільних і гуманітарних наук, а також з Сибірським відділенням 

Російської академії наук затверджується окремим рішенням Президії НАН України. 

6. Доручити терміново подати на затвердження Президії НАН України: 

6.1. Координаційній раді НАН України з питань інформатизації – пропозиції  

щодо переліку проектів (завдань) з відповідними кошторисами, що будуть 

виконуватися в 2006 році за Програмою інформатизації НАН України; 

6.2. Міжвідомчій раді з наукового приладобудування при Президії НАН 

України – пропозиції щодо переліку проектів (завдань) з відповідними 

кошторисами, що будуть виконуватися в 2006 році за Програмою наукового 

приладобудування НАН України; 

6.3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України – пропозиції щодо 

затвердження концепцій Програми створення вітчизняних суперЕОМ, Програми 

впровадження GRID-технологій та створення кластерів, Програми модернізації 

радіотелескопа УТР-2, Програми створення Національного центру з генних та 

клітинних біотехнологій, складу відповідних рад та переліку проектів, що будуть 

виконуватися за цими програмами у 2006 році. 

7. Визначити виконавцями окремих бюджетних  програм: 

-  “Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України” –  Управління 

справами НАН України; 
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- “Підготовка кадрів фізико-технічного напряму вищими навчальними 

закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації” – Фізико-технічний навчально-науковий центр 

НАН України; 

-    “ Методичне викладання народознавства та української мови як іноземної 

Міжнародною школою україністики” –  Міжнародна    школа україністики НАН 

України; 

-   “Медичне обслуговування працівників НАН України” –  Лікарня  для вчених 

НАН України; 

-   “Здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України” –  Інститут 

проблем безпеки атомних електростанцій НАН України; 

- “Сейсмічні та геофізичні спостереження” – Інститут геофізики 

ім.С.І.Субботіна НАН України, Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту 

геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України, Відділ сейсмології Інституту геофізики 

ім.С.І.Субботіна НАН України; 

- “Збереження та розвиток садово-паркового комплексу НАН України у м. 

Києві” – Державне заповідне господарство „Феофанія” НАН України; 

- “Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України 

ім.В.І.Вернадського” – Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського НАН 

України; 

- “Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до      

державної атестації наукових кадрів НАН України” – Центр гуманітарної освіти 

НАН України, Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН 

України, Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України, Відділення 

цільової підготовки  Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; 

- “Завершення робіт по будівництву купольної і секційної оранжерей 

Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка та протизсувних робіт на перетині 

вул.Тімірязевської та Залізничного шосе у м.Києві” – Національний ботанічний сад 

ім.М.М.Гришка НАН України; 

- “Завершення будівництва третьої черги пускового комплексу Інституту  

сорбції та проблем ендоекології НАН України” – Інститут  сорбції та проблем 

ендоекології НАН України; 

- “Реконструкція та будівництво об’єктів на території Державного музею 

архітектури та побуту України” – Державний музей архітектури та побуту України 

НАН України; 

- “Реконструкція та будівництво об’єктів на території Національного 

дендрологічного парку “Софіївка” – Національний дендрологічний парк “Софіївка” 

НАН України. 

 

8. Науково-організаційному відділу Президії НАН України разом з 

відділеннями НАН України та виконавцями згаданих у п.7 цієї постанови 

бюджетних програм терміново подати на затвердження Президії НАН України 

пропозиції щодо завдань та розподілу видатків за такими бюджетними програмами: 

- “Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових 

програм у сфері розвитку галузей економіки”; 
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- “Фінансова підтримка технічного забезпечення НАН України”; 

- “Фінансова підтримка розвитку інфраструктури НАН України”; 

- “Здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Інститутом 

проблем безпеки атомних електростанцій НАН України ”; 

- “Сейсмічні та геофізичні спостереження”; 

- “Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України ім. 

В.І.Вернадського”. 

 

9. Управлінню справами НАН України: 

а) разом з Науково-організаційним відділом Президії НАН України та 

відділеннями НАН України, а також виконавцями згаданих у п.7 цієї постанови 

бюджетних програм терміново подати на затвердження Президії НАН України 

пропозиції щодо завдань та розподілу видатків за такими бюджетними програмами: 

- “Завершення будівництва третьої черги пускового комплексу Інституту 

сорбції та проблем ендоекології НАН України”; 

- “Завершення робіт по будівництву купольної і секційної оранжерей 

Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка та протизсувних робіт на перетині 

вул.Тімірязевської та Залізничного шосе у м.Києві”; 

- “Реконструкція та будівництво об’єктів на території Державного музею 

архітектури та побуту України”; 

- “Збереження та розвиток садово-паркового комплексу НАН України у м. 

Києві”; 

- “Реконструкція та будівництво об’єктів на території Національного 

дендрологічного парку “Софіївка”. 

б) разом з Науково-організаційним відділом та відповідними підрозділами 

Президії НАН України терміново подати на затвердження Бюро Президії НАН 

України пропозиції щодо завдань та розподілу видатків за бюджетною програмою 

“Будівництво житла для вчених НАН України” та пропозиції  щодо переліку 

об’єктів НАН України, які потребують термінового ремонту в 2006 році, з 

відповідними кошторисами  на проведення ремонтних робіт. 

 

10. Установити, що: 

- затверджені показники обсягів фінансування з Державного бюджету 

запроваджуються з 1 січня 2006 року; 

- фінансування всіх бюджетних установ НАН України здійснюється виключно 

за визначеними цією постановою пропорціями відповідно до фактичних обсягів 

поточних асигнувань, що надходять від Міністерства фінансів та Державного 

казначейства України. 

 

11. Бюджетним установам та організаціям НАН України : 

11.1. Терміново скласти і затвердити в установленому порядку кошториси 

доходів і видатків бюджетних установ НАН України на 2006 рік та плани 

використання бюджетних коштів, керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.02 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі 
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змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 11.04.02 

№489, від 24.02.03 №211, від 17.07.03 №1106, від 29.04.04 №549, від 30.11.04 №1607 

та від 22.01.05 №103), якою, зокрема, визначено, що першочерговим є забезпечення 

бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, а також на 

господарське утримання установи.  

У зазначених кошторисах передбачити згідно з Угодою між Президією НАН 

України і ЦК профспілки працівників НАН України видатки, які забезпечували б 

стовідсоткову виплату заробітної плати працівникам; 

11.2. Взяти до відома, що Законом України “Про Державний бюджет України 

на 2006 рік” встановлені розміри мінімальної заробітної плати у 2006 році: з 1 січня 

– 350 гривень на місяць, з 1 липня – 375 гривень на місяць, з 1 грудня – 400 гривень 

на місяць;  

11.3. Скоригувати тематичні плани науково-дослідних робіт, що фінансуються 

із загального фонду Державного бюджету, та подати інформацію про тематичний 

план установи згідно з порядком формування тематики та контролю за виконанням 

наукових досліджень, затвердженим постановою Президії НАН України від 28.01.05 

№ 24: 

- установам відділень НАН України – до відповідних відділень; 

- установам при Президії НАН України – до Науково-організаційного відділу 

Президії НАН України. 

 

12. Академікам-секретарям відділень НАН України при затвердженні 

кошторисів установ відповідних відділень керуватися тим, що згідно з п.2.2.3. Угоди 

між Президією НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України необхідно 

забезпечувати рівні можливості оплати праці в усіх бюджетних установах  

відповідно до чинного законодавства. 

 

13. Керівникам установ та організацій НАН України (розпорядникам коштів): 

13.1. У питаннях використання бюджетних коштів неухильно керуватись:  

- вимогами Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України 

щодо посилення фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечення своєчасної 

виплати заробітної плати, стипендій та інших соціальних виплат, вимогами Указу 

Президента України від 25.12.01 № 1251/2001 “Про зміцнення фінансової 

дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері”;  

- дорученнями Президента України від 31.01.03 № 1-1/103 та Кабінету 

Міністрів України від 05.02.03 № 6079 щодо забезпечення економного та 

ефективного використання бюджетних коштів та вжиття заходів до застосування 

виключно конкурентних процедур під час закупівлі товарів, робіт і послуг за 

державні кошти відповідно до вимог законодавства; 

13.2. При складанні кошторисів та здійсненні фінансово-господарської 

діяльності керуватись тим, що Законом України “Про Державний бюджет України 

на 2006 рік”: 

- визначено, що взяття розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань без 

відповідних бюджетних асигнувань є бюджетним правопорушенням; 
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-  установлено, що у 2006 році вступ до міжнародних організацій і приєднання 

до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або 

здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів Державного бюджету, 

здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України. 

  

14. Фінансово-економічному відділу Президії НАН України: 

 - з урахуванням розподілів бюджетних коштів, визначених цією постановою, 

довести установам НАН України граничні обсяги видатків із загального фонду 

Державного бюджету на 2006  рік; 

- на основі проектів кошторисів установ НАН України скласти проект 

зведеного кошторису та подати його до Мінфіну України. 

 

15. На виконання ст.27 Закону України “Про Державний бюджет України на 

2006 рік” керівникам установ та організацій НАН України забезпечити укладання 

угод по кожному виду енергоносіїв у межах, затверджених постановою Бюро 

Президії НАН України від 11.11.05 №243, річних лімітів витрат енергоносіїв і 

питної води та при виконанні бюджету забезпечити в повному обсязі проведення 

розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку. 

  

16. Дозволити установам НАН України самостійно визначати ініціативну 

пошукову тематику, спрямовуючи на її виконання до 30% фінансування за 

бюджетною програмою 6541030 “Фундаментальні дослідження наукових установ” 

та до 10% фінансування за бюджетною програмою 6541040 “Прикладні розробки у 

сфері розвитку галузей економіки“. 

  

17. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого віце-

президента- головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України 

А.П.Шпака. 

 

 

 Президент НАН України 

 академік НАН України                                                     Б.Є.Патон 

 

 

 Перший віце-президент - 

 головний учений секретар НАН України  

 академік НАН України                                        А.П.Шпак 

 

 

 “Погоджено” 

 Голова ЦК профспілки 

 працівників НАН України                    А.І.Широков 

 
 

  Додаток 1 до постанови Президії НАН України 
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                                                                                                            від 25 січня 2006 року   № 21 
 

  

Розподіл по НАН України обсягів фінансування 

 з Державного бюджету 
 

 
Секції та відділення  НАН України, 

установи, 

заходи 

Обсяг 

фінансування з 

Державного 

бюджету (за 

кодами прог-

рамної класи-

фікації 6541030 

та 6541040), 

млн.грн. 

Обсяг 

фінансування 

за цільовими 

науковими 

програмами  

НАН України 

(код  6541030), 

млн. грн. 

Разом 

млн. грн. 

Секція фізико-технічних і математичних 

наук              

в т.ч. відділення: 

409,9647 76,0673 486,032 

    математики 13,3068 2,8762 16,183 

    інформатики 37,4013 8,0427 45,444 

    механіки 29,2639 6,2021 35,466 

    фізики і астрономії 77,5439 18,8691 96,413 

    наук про Землю 38,9104 8,4456 47,356 

    фізико-технічних проблем  

    матеріалознавства 

93,3575 20,3135 113,671 

    фізико-технічних проблем енергетики 40,7929 7,6041 48,397 

    ядерної фізики і енергетики 79,3880 3,7140 83,102 

Секція хімічних і біологічних наук 

в т.ч. відділення: 
141,9852 30,2228 172,208 

    хімії 49,1253 10,7027 59,828 

    молекулярної біології, біохімії,  

    експериментальної та клінічної фізіології 

42,0699 9,1201 51,190 

    загальної біології 50,7900 10,4000 61,190 

Секція суспільних і гуманітарних наук 

в т.ч. відділення: 
55,2796 14,7534 70,033 

    економіки 15,6010 3,4000 19,001 

    історії, філософії та права 23,8382 7,5248 31,363 

    літератури, мови та мистецтвознавства 15,8404 3,8286 19,669 

Установи при Президії НАН України 14,5099 - 14,5099 

Виконання окремих рішень Уряду, обсяги 

фінансування яких визначені Мінекономіки 

України 

49,8892 - 49,8892 

Наукові програми та науково-технічні проекти 

НАН України (додаток 4) 

68,1213 - 68,1213 
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Програми цільових видатків  

в тому числі: 

Програма інформатизації НАН України 

Програма наукового приладобудування НАН 

України 

Програма створення вітчизняних супер ЕОМ 

Програма впровадження GRID-технологій та 

створення кластерів 

Програма модернізації радіотелескопа УТР-2 

Програма надання грантів молодим ученим 

Стипендії НАН України молодим ученим  

Утримання майнового комплексу НАН 

України 

Створення національного центру з генних та 

клітинних біотехнологій  

       19,7409 

 

2,0 

2,5 

 

4.0 

3,0 

 

0,3 

1,0675 

0,8734 

3,0 

 

3,0 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

19,7409 

 

2,0 

2,5 

 

4.0 

3,0 

 

0,3 

1,0675 

0,8734 

3,0 

 

3,0 

Спільний конкурс наукових проектів НАН 

України та Науково-технічного центру в 

Україні 

Спільний конкурс наукових проектів НАН 

України та Російського гуманітарного 

наукового фонду у галузі суспільних і 

гуманітарних наук 

Спільний конкурс з Сибірським відділенням 

Російської академії наук 

2,5 

 

 

1,4 

 

 

 

2,0 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

2,5 

 

 

1,4 

 

 

 

2,0 

Централізовані заходи НАН України: 

підтримка установ, які є національним 

надбанням; забезпечення розвитку окремих 

пріоритетних наукових досліджень; 

забезпечення виконання невідкладних та 

непередбачуваних заходів; виконання 

термінових ремонтних робіт 

12,0 - 12,0 

Разом 777,3908 121,0435 898,4343 

   

 

 

 

Перший віце-президент- 

головний учений секретар НАН України 

академік НАН України                                                                                                 А.П.Шпак  
 

К о м е н т а р:  
У 2006 році обсяг кодів 6541030 і 6541040 сумарно зріс, порівняно з 2005 р., на 24,66% і 

становить 898,434 млн.грн. Згідно з додатком 1 фінансування трьох секцій і 14 відділень наук 

збільшилось на 21%. На такий же відсоток зросло і фінансування інститутів, що входять до їх 

складу. 

Через відділення наук безпосередньо розподіляється 81,06% (728,273 млн.грн.). 

У 2006 р. започатковується ряд нових програм, зокрема: створення вітчизняних супер ЕОМ; 

впровадження GRID - технологій та створення кластерів; модернізації радіотелескопа УТР-2; 

створення національного центру з генних та клітинних біотехнологій; спільний конкурс з 

Сибірським відділенням Російської академії наук. 
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ПРОФСПІЛКА  ПРАЦІВНИКІВ  НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ    НАУК   УКРАЇНИ 
 

01033, м. Київ, вул.. Шота Руставелі,39-41, тел. 289-0169, Е-mail: office@centrecom.kiev.ua 

Р/р 260023011012 в АК Промінвестбанку (ЗАТ) м. Києва, МФО 300012, код 21593234 

         27.01.2006 р. № 01-04/6                                   Прем’єр -  міністру України 

  Ю.І.Єханурову 
 

Про    бюджетне      фінансування 

НАН  України  у  І  півріччі 2006 р. 

 

 

Шановний Юріє Івановичу! 
 

Профспілка працівників НАН України звертається до Вас з приводу вкрай загрозливої 

ситуації, яка викликає велику соціальну напругу у колективах академічних наукових 

установ. 

Міністерство фінансів України листом від 25.01.06 р. № 31-06000-16-20/1304 довело 

Академії розпис видатків по загальному фонду Державного бюджету України на 2006 р. 

Згідно з цим розписом план фінансування на І кв. передбачає 150,6 млн.грн. (січень-34,7; 

лютий – 54,6; березень – 61,3 млн.грн.), що ледве сягає 12,6% від загальних обсягів 

фінансування у 2006 р.! І це при тому, що один лише місячний фонд оплати праці з 

нарахуваннями складає 67 млн.грн. А якщо врахувати оплату за комунальні послуги та 

енергоносії і обов’язкові трансферти, то мінімальний обсяг місячного фінансування НАН 

України повинен бути не менше 78 млн.грн. 

Отримавши у грудні 2005 р. тимчасовий розпис на І кв. 2006 р., НАН України листом 

від 21.12.05  № 9с/2116-6 вже зверталася до Міністерства фінансів з проханням збільшити 

обсяг видатків на 35 млн.грн., обґрунтовуючи це наведеними вище обставинами. Замість 

цього ми отримали зменшення на 36 млн.грн.! 

Звертаємо Вашу увагу, що з 2000 р. ще не було Уряду, який би таким розписом на 

цілий квартал ставив Академію фактично на межу виживання. 

У зв’язку з викладеним, профспілка вимагає внести зміни до помісячних обсягів 

асигнувань Академії шляхом наближення її видатків з ІІ-го на І-е півріччя 2006 р., що 

насамперед, стосується І кварталу і квітня – травня 2006 р. 

Шановний Юріє Івановичу! Профспілка працівників НАН України налаштована на 

співпрацю і конструктивний діалог. Проте, зволікання з невідкладним вирішенням 

порушеної проблеми  означатиме лише одне – масштабні акції протесту у Києві і 

регіональних наукових центрах НАН України.  

Сподіваємось на Вашу особисту участь у вирішенні цього питання. 

 

З повагою 

 

Голова             профспілки 

працівників НАН України                                                                             А.І.Широков 
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
01008, м. Київ-18 вул. М Грушевського, 12/2, тел. 293-74-66,  

факс 293-82-43, Е-mail: infomf@minfin.dov.ua 

 

 
 

 

14.02.06 № 31-17020-02-10/2786                    Голові профспілки працівників 

                                                                           Національної академії наук 

                                                                           України 

                                                                           Широкову А.І. 

 

Про наближення видатків 

на   І  півріччя  2006  року 

 
 

Шановний Анатоліє Івановичу! 
 

 

Міністерство фінансів за дорученням Кабінету Міністрів України розглянуло 

Вашого листа щодо здійснення наближення видатків на І півріччя при складанні 

розпису видатків Державного бюджету України на 2006 рік і повідомляє. 

 

З метою недопущення виникнення заборгованості із соціальних виплат 

Міністерство фінансів при складанні розпису видатків Державного бюджету України 

на 2006 рік враховано збільшення доведених Національній академії наук на науку 

лімітів на лютий-березень поточного року в цілому на 56,7 млн.грн. за рахунок 

відповідного зменшення видатків жовтня-грудня. 

 

Таким чином, у розписі видатків Державного бюджету України на 2006 рік 

видатки Національної академії наук на науку у лютому-березні складають відповідно 

102169,6 тис.грн. та 68082,8 тис.грн. 

 

З повагою 
 

 

 

 

 

                         Заступник Міністра

mailto:infomf@minfin.dov.ua
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК 
УКРАЇНИ  

01601, МСП, Київ-30, Володимирська, 54. Для телеграм: Київ, Наука. 

Е-mаіl: ргеz@nаs.gоv.uа. Факс: (044) 234-3243 

Телефон: канцелярія 234-5167, 239-6594; для довідок 239-66-66, 239-6444 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 137/265-8  від 16.02.2006 р.                                       Директорам     наукових    установ 

     НАН України 

     Головам профспілкових комітетів 

 

 

Постановою Президії НАН України від 25.01.06 р. № 21 затверджено розподіл бюджетного 

фінансування НАН України на 2006 рік, згідно з яким установам відділень НАН України 

визначено бюджетне фінансування сумарно за КПКВ 6541030 і 6541040 (базове фінансування  

зазначених кодів і фінансування  цільових наукових програм за кодом 6541030) у середньому на 

21% більше, ніж у 2005 році. 

Згідно з п.2.2.4 галузевої Угоди між Президією НАН України і ЦК профспілки працівників 

НАН України адміністрація установ на основі розподілу бюджетного фінансування складає і 

затверджує за погодженням з профспілковими комітетами кошториси доходів і видатків, 

передбачаючи у них видатки, які забезпечують стовідсоткову виплату заробітної плати 

працівникам. 

Директорам установ та організацій НАН України при формуванні проектів кошторисів 

доходів і видатків установ та штатного розпису необхідно передбачити наступні обов’язкові 

виплати: 

- посадові оклади (ставки заробітної плати); 

- надбавки за стаж наукової роботи; 

- доплати за наукові ступені та вчені звання; 

- доплати за шкідливі умови праці. 

Бюджетні установи, у межах затверджених у кошторисах фондів заробітної плати, можуть 

також планувати інші види заохочень, матеріальної допомоги і преміювання, які передбачені 

розпорядженням Президії НАН України від 25.04.05 № 263. 

Враховуючи, що  рівень оплати праці інженерно-технічних працівників, спеціалістів, 

службовців, робітників наукових установ часто нижчий за прожитковий мінімум, Президія НАН 

України  і  ЦК  профспілки  рекомендують  встановлювати  для цих категорій працівників 

надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відповідно до підстав, передбачених 

розпорядженням Президії НАН України від 25.04.05 № 263. 

 

 

 

     Перший віце - президент -                                                     Голова             профспілки 

     головний учений секретар                                                     працівників НАН України 

     НАН України 

     академік   НАН    України 

                               А.П.Шпак                                                                          А.І.Широков 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК 
УКРАЇНИ  

01601, МСП, Київ-30, Володимирська, 54. Для телеграм: Київ, Наука. 

Е-mаіl: ргеz@nаs.gоv.uа. Факс: (044) 234-3243 

Телефон: канцелярія 234-5167, 239-6594; для довідок 239-66-66, 239-6444 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 137/266-8 від 16.02.2006 р.                                   Керівникам  установ, організацій 

   та підприємств  НАН України, 

   головам профспілкових комітетів 

 

 

 

Законом   України  „Про  Державний  бюджет   України    на    2006   рік”   для 

бюджетних установ не призупинено дію статті 44 Закону України „Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності”, відповідно до якої роботодавці зобов'язані відраховувати 

кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і 

оздоровчу роботу у розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не 

менше 0,3% від фонду оплати праці. 

Виходячи з того, що ст. 44 вищезазначеного Закону щодо здійснення відрахування на 

культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу містить норму прямої дії, Президія 

НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України рекомендують при складанні 

кошторисів доходів і видатків бюджетних установ планувати видатки на культурно-

масову, фізкультурну та оздоровчу роботу у розмірах, передбачених колективним 

договором та угодою, але не менше 0,3% від фонду оплати праці. 

Враховуючи вимоги чинних нормативно-правових актів, які регламентують 

бюджетний процес, розпорядники бюджетних коштів та профспілкові організації мають 

регламентувати процедури звітування щодо цільового використання бюджетних коштів, 

відрахованих профспілковій організації. 

За умови дотримання зазначених вимог відповідні видатки необхідно здійснювати за 

кодом економічної класифікації 1139 „Оплата інших послуг та інші видатки”. 

 

 

 

 

 

 

Перший     віце-президент -                                   Голова              профспілки 

головний учений секретар                                    працівників НАН України 

НАН  України 

академік НАН України                                                         

                             А.П.Шпак                                                             А.І.Широков 
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На  численні  прохання  публікуємо  середню заробітну  

плату   працівників,   зайнятих   у   галузях  економіки,  

яка застосовується при нарахуванні  „наукової” пенсії: 

 

 
Місяць 1996 

рік 

 

1997 

рік 

1998 

рік 

1999 

рік 

2000 

рік 

2001 

рік 

2002 

рік 

2003 

рік 

2004 

рік 

2005 

рік 

Січень 

 
103,28 126,68 136,82 148,16 180,97 253,39 320,76 400,59 499,66 640,86 

Лютий 

 
108,95 126,36 137,85 152,03 190,62 263,66 328,70 391,20 510,06 666,76 

Березень 

 
117,55 135,15 149,76 166,61 210,62 281,03 354,81 415,49 545,07 722,01 

Квітень 116,28 133,14 146,39 165,53 205,35 288,93 355,78 422,58 547,90 733,73 

 
Травень 

 
119,44 139,53 148,61 168,87 213,21 302,96 358,88 439,26 554,96 764,29 

Червень 

 
125,47 144,30 158,01 180,76 228,78 317,81 377,41 476,16 601,45 823,10 

Липень 

 
130,46 151,44 159,21 183,27 238,49 327,31 398,10 489,50 607,97 837,45 

Серпень 

 
129,99 147,67 153,21 180,94 247,44 329,33 390,07 479,16 604,19 831,06 

Вересень 

 
132,70 150,34 156,40 186,44 249,04 326,34 391,14 498,27 630,82 865,02 

Жовтень 

 
134,87 149,65 156,07 186,85 254,11 335,75 397,49 498,34 636,21 882,10 

Листопад 

 
132,27 147,07 155,54 190,39 257,58 334,44 395,70 489,52 644,27 896,58 

Грудень 

 
151,51 165,81 176,09 218,88 296,26 378,45 442,91 550,95 703,77 1019,71 

Середня 

за рік 
125,23 143,10 152,83 177,39 231,04 311,62 376,33 462,33 589,62 806,19 

 

 

 

Нагадуємо, що пенсія науковим працівникам обчислюється із заробітної плати 

наукового працівника за період, визначений ст. 40 Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”*, а саме: за будь-які 60 

календарних місяців наукового стажу поспіль до 1 липня 2000 р., незалежно від 

перерв, та за весь період наукового стажу з 1 липня 2000 р. Пенсіонери, які після 

призначення наукової пенсії пропрацювали за контрактами не менш як два роки на 

наукових посадах, мають право на перерахунок пенсії з урахуванням заробітку за 

цей період, який провадиться із заробітку за період, визначений ст.40 Закону, а саме: 

за будь-які 60 календарних місяців наукового стажу поспіль до 1 липня 2000 р, 

незалежно від перерв, та за весь період наукового стажу  з 1 липня 2000 р. 

 

 
*Далі Закон 
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РІШЕННЯ 

            Всеукраїнської профспілкової конференції „Про дії профспілок 

            на захист трудових і соціально-економічних прав працівників" 

                м. Київ                                                                  22 лютого 2006 року 

Всеукраїнська профспілкова конференція відзначає, що з початку 2005 року 

профспілки послідовно намагалися вести конструктивний діалог з Урядом щодо 

вирішення нагальних проблем у соціально-трудовій сфері. Регулярно подавалися 

пропозиції до проектів програм дій Уряду, державних програм соціально-

економічного розвитку та проектів Державного бюджету країни, інших законів, 

ініціювалося укладення угод і колективних договорів тощо. 

Однак відсутність тристоронніх консультацій щодо параметрів соціальних 

стандартів та ігнорування законних вимог профспілок з боку Уряду змусило нас 

вдатися до рішучих дій. Зокрема, 20 жовтня 2005 року тисячі спілчан у м. Києві і в 

регіонах країни вийшли на акцію протесту. 

На жаль, соціальний діалог з Урядом так і не відбувся. Не використовувався 

такий інструмент, як Національна рада соціального партнерства. Представники 

профспілок тривалий час позбавлялися можливості брати участь в урядових заходах 

при вирішенні питань, які стосуються інтересів працівників. 

Як наслідок, більш як 80 всеукраїнських профспілок і профспілкових об'єднань 

14 листопада 2005 року прийняли рішення про вступ у колективний трудовий спір із 

Кабінетом Міністрів України. 

Для підтримки вимог профспілок було надіслано звернення до Президента 

України, народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини, Міжнародної організації праці, міжнародних профспілкових 

об'єднань. 

Усе це сприяло активізації переговорного процесу. Проведено низку 

примирних процедур, відбулася зустріч керівників профспілок і профоб'єднань з 

Прем'єр-міністром України, що дало змогу досягти певних домовленостей. 

Всеукраїнська профспілкова конференція вирішила: 

1. Схвалити дії Спільного представницького органу профспілок щодо 

забезпечення виконання вимог профспілок для вирішення колективного трудового 

конфлікту з Урядом. 

2. Відзначити готовність Уряду та всеукраїнських об'єднань організацій 

роботодавців до активізації соціального діалогу, підтверджену під час зустрічі 

Уряду з керівниками всеукраїнських профспілок і профоб'єднань 21 лютого 2006 

року. 
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3. Враховуючи звернення Президента України до учасників конференції, 

зажадати проведення засідання Національної тристоронньої соціально-економічної 

ради протягом трьох тижнів. 

4. Взяти до відома підписані домовленості між Кабінетом Міністрів України, 

всеукраїнськими профспілками та профоб'єднаннями, всеукраїнськими 

об'єднаннями організацій роботодавців щодо врегулювання колективного трудового 

конфлікту і доручити голові Спільного представницького органу профспілок 

Юркіну О.В. підписати відповідний документ від профспілкової Сторони. 

5. Запропонувати Уряду врахувати вимоги профспілок при внесенні змін до 

Державного бюджету на 2006 рік, підготовці Бюджетної резолюції та проекту 

Державного бюджету на 2007 рік. 

6. Делегувати Спільному представницькому органу профспілок право на 

ведення подальших переговорів з Урядом щодо реалізації вимог профспілок та 

здійснення контролю за виконанням домовленостей сторін соціального діалогу з 

урегулювання трудового конфлікту. У разі порушення Урядом домовленостей 

приймати рішення про проведення консолідованих дій профспілок для вирішення 

конфлікту відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)». 

7. Звернутися до сторін, що ведуть колективні переговори, з пропозицією щодо 

укладення нової Генеральної угоди в термін до 15 березня 2006 року, передбачивши 

в ній додержання державних соціальних гарантій, визначених законодавством і 

Конституцією України. 

Запропонувати Уряду та об'єднанням роботодавців зробити конструктивні та 

взаємоприйнятні кроки до завершення переговорів, включаючи додержання 

процедури встановлення розміру мінімальної заробітної плати, та проявити 

соціальну відповідальність перед суспільством і працівниками. 

9. Членам Спільного представницького органу профспілок та учасникам 

конференції довести це рішення до відома членів профспілок та трудових 

колективів. 

*     *     * 

Учасники конференції наголошують, що колективний трудовий спір і дії 

профспілок жодним чином не пов'язуються з політичною ситуацією, яка склалася в 

країні напередодні парламентських виборів. 

Учасники конференції закликають до солідарності, взаємоповаги та 

пропонують утримуватись від сепаратизму в спільних діях профспілок, 

висловлюють  вдячність  міжнародним  профспілковим  організаціям  та 

профцентрам за підтримку позиції та дій профспілок України щодо захисту людини 

праці. 

Рішення прийнято учасниками конференції одноголосно. 
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ДОМОВЛЕНОСТІ 

між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими профспілками і 

профоб'єднаннями,   всеукраїнськими    об'єднаннями    організацій 

 роботодавців   щодо   врегулювання   колективного трудового спору 

                                           м. Київ                                     22 лютого 2006 р.                                 

Прагнучи   до   взаєморозуміння,   враховуючи   необхідність   забезпечення 

конституційних прав і гарантій, умов для стабільного економічного розвитку та реалізації 

трудових прав працівників на гідний рівень життя, зважаючи на необхідність суспільної 

стабільності в період важливої події, як проведення демократичних виборів до Верховної 

Ради України і органів місцевого самоврядування, з метою конструктивного розв'язання 

колективного трудового спору та, беручи до уваги результати переговорів в ході 

примирних процедур, сторони домовилися: 

1.3 питання визначення прожиткового мінімуму 

1.1. 22 лютого 2006 року Кабінет Міністрів України, на виконання домовленостей, 

затвердив постановою оновлений набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і 

послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, схвалених 

тристоронньою науково-громадською експертизою. 

1.2. Міністерством праці і соціальної політики України за участю соціальних 

партнерів протягом місяця будуть внесені зміни до Методики визначення вартісної 

величини прожиткового мінімуму. 

1.3. Міністерством економіки за участю соціальних партнерів до 1 червня 2006 року 

будуть підготовлені пропозиції щодо удосконалення методології формування 

прожиткового мінімуму відповідно до законодавства України та з урахуванням 

міжнародних стандартів і внесені на розгляд тристоронньої експертної комісії по 

визначенню прожиткового мінімуму, включаючи збільшення його для працездатної особи 

на величину прибуткового податку з доходу. 

1.4. Висновки і пропозиції експертної комісії будуть враховані Урядом при 

визначенні величини прожиткового мінімуму для соціально-демографічних груп при 

формуванні проекту Державного бюджету на 2007 рік. 

2. З питань повернення боргів із заробітної плати працівникам, що 

накопичилися в минулі роки 

2.1. Кабінет Міністрів України здійснить заходи щодо погашення заборгованості із 

заробітної плати працівникам підприємств державної форми власності та акціонерних 

товариств з державною часткою власності (50% + 1 акція) в наступні терміни: 

- до 1 травня 2006 року - не менш ніж 50% від загальної суми заборгованості; 

- решту - до кінця 2006 року. 

2.2. Кабінет Міністрів України за станом на 1 лютого 2006 р. склав реєстр 

підприємств, перед якими є заборгованість Держбюджету за виконані на замовлення 

держави роботи. 

Кабінет Міністрів України доручив відповідним міністерствам - розпорядникам 

бюджетних коштів затвердити до 1 березня 2006 р. за погодженням з всеукраїнськими 

профспілками та роботодавцями графіки погашення заборгованості протягом 2006 року. 
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3. З питання підвищення розміру мінімальної заробітної плати до величини 

прожиткового мінімуму 
3.1. Кабінет Міністрів України розгляне можливості наближення терміну 

запровадження мінімальної заробітної плати у розмірі 400 гривень (80% від прожиткового 

мінімуму) з 1 грудня 2006 року на 1 вересня 2006 року та встановлення мінімальної 

заробітної плати на рівні величини затвердженого прожиткового мінімуму на 2006 рік з 1 

грудня 2006 року. 

Для цього: 

- Протягом місяця буде створено на тристоронній основі компетентну робочу групу 

для проведення відповідних розрахунків щодо фінансових видатків держави і підприємств 

реального сектору економіки та здійснена фахова оцінка соціально-економічних наслідків 

щодо впливу підвищення заробітної плати на розвиток виробництва, ринок праці та 

споживчі ціни. 

- За підсумками виконання Державного бюджету на 2006 рік за І півріччя Кабінет 

Міністрів України ініціюватиме відповідні законодавчі пропозиції до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2006 рік" щодо зміни розміру мінімальної заробітної плати 

як державної соціальної гарантії. 

4. З питання запровадження в повному обсязі Єдиної тарифної сітки оплати 

праці працівників бюджетної сфери 
4.1 Кабінет Міністрів України за підсумками виконання Державного бюджету на 

2006 рік за перше півріччя розгляне можливість запровадження II етапу Єдиної тарифної 

сітки оплати праці та внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний 

бюджет на 2006 рік". 

4.2 Запровадження Ш етапу Єдиної тарифної сітки оплати праці та визначення 

конкретного терміну буде передбачено при формуванні Державного бюджету на 2007 рік. 

Сторони підтверджують, що вирішення зазначених вище домовленостей буде 

здійснюватися на принципах соціального діалогу, включаючи участь в ньому 

всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, в умовах відкритості і прозорості 

прийняття рішень, широкого інформування суспільства. 
 

 

 

Від Кабінету Міністрів 

України 

 

 

 

 

Прем’єр-міністр 

України 

 

 

 

 

 

Ю.І.Єхануров 

 

 

 

 

Від єдиного 

представницького органу 

всеукраїнських  об'єднань 

організацій   роботодавців 

 

 

Перший       заступник       

Голови         Федерації 

роботодавців України 

 

 

 

 

В.О.Грищенко 

 

 

 
Від Спільного 

представницького       органу 

всеукраїнських профспілок і 

профоб'єднань 
 

 

Керівник                    спільного 

представницького          органу 

всеукраїнських  профспілок   і  

профоб’єднань 

 

 

 

О.В.Юркін 
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АПАРАТ ЦК ПРОФСПІЛКИ 

ПРАЦІВНИКІВ НАН УКРАЇНИ 
 
 

1.  Широков Анатолій Іванович                                                   289-0169 с. 

    голова  профспілки                                                                                    факс   287-6154 

      

 

2. Меркулов Євген Ігорович                                               289-0050 с. 

     заступник  голови  профспілки        

 

3. Курило Валентина Петрівна                                                     289-7058 с. 

     головний бухгалтер   

 

 

4. Педченко Наталія Станіславівна                                  289-0169 с. 

 головний спеціаліст з питань     

 організаційної роботи 
 

 

5. Сторчовий Ігор Іванович                                       289-4601 с. 

     головний           спеціаліст      

     з    соціальних   питань   та  

     охорони праці 

 

 

6. Кириленко Людмила Василівна                            289-4524 с. 

юрисконсульт     

 

 

      Заступники  голови  профспілки на громадських засадах: 

       
      Романюк Леонід Іванович                                                            525-3734 с. 

 

      Столяров Віктор Михайлович   239-6766 с. 

     

 

 

Засновник: Профспілка працівників Національної 

                     академії наук України 

 

Свідоцтво   про   державну  реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації – 

серія КВ № 5909, видане 5 березня 2002 р. 

 

Адреса: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 

тел. 2890169 
  E-mail: office@centrecom.kiev.ua 
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