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Шановні жінки!
Від щирого серця вітаю вас, окрасу
Академії, зі світлим весняним святом – 8
Березня!
У ці дні, коли серце сповнене радісним
передчуттям оновлення землі зичу вам –
міцного здоров'я, віри, надії, оптимізму!
Нехай лагідна посмішка весняного сонця
дарує вам невичерпну енергію, красу і
чарівність.
Добра вам і мудрості, звершення всіх
задумів і сподівань!
З повагою
Анатолій Широков
Голова
профспілки
працівників НАН України
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
14 січня 2009 р.

№9

м. Київ

Про
використання
бюджетних
коштів установами НАН України
у 2009 році в умовах фінансової кризи
Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» бюджетне
фінансування Академії у поточному році заплановане в загальному обсязі 1 млрд.
846,9 млн.грн., що на 230,0 млн.грн. (або на 11%) менше від затверджених для НАН
України видатків Державного бюджету минулого року.
За статтею «Наука», яка забезпечує в основному фінансування статутної
діяльності Академії, скорочення видатків порівняно з 2008 роком становить 195,9
млн.грн., або 9,7%.
Найбільшого скорочення зазнали такі бюджетні програми:
- «Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури НАН України», за
якою фінансуються об'єкти національного надбання, експедиційні дослідження,
внески до міжнародних організацій, підтримка майнового комплексу, проведення
виставок та конференцій. Ця програма порівняно з 2008 роком скорочується на 21,8
млн.грн., або на 34,0%;
- «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку
галузей економіки, технічне забезпечення Національної академії наук України», за
якою фінансуються, зокрема, державні цільові програми, інноваційні науковотехнічні проекти, здійснюється закупівля
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минулим роком скоротився на 138,4 млн.грн., або на 25,2%.
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2.4. Припинити до кінця 2009 року оновлення за рахунок коштів
загального

фонду

державного

бюджету

комп'ютерної

техніки,
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випадків фізичного та функціонального зносу, який технічно неможливо
усунути.
3. Академікам-секретарям відділень НАН України при підготовці пропозицій
щодо визначення обсягів базового бюджетного фінансування відповідних установ
надавати перевагу тим з них, які мають більші надходження до спеціального фонду
державного бюджету за послуги, що відповідають функціональним повноваженням
установи.
4. Ввести до кінця 2009 року мораторій на звернення установ та організацій
Академії до Президії НАН України та органів виконавчої влади України щодо
збільшення обсягів фінансування за рахунок коштів загального фонду державного
бюджету.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти па першого віцепрезидента-головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України
А.П.Шпака.

Президент Національної академії наук
України
академік НАН України

Б.Є.Патон

Перший віце-президент головний учений секретар Національної
академії наук України
академік НАН України

А.П.Шпак
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
28 січня 2009 р.

м. Київ

№ 20

Про затвердження розподілу бюджетного
фінансування НАН України на 2009 рік
Законом України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” на
фінансування Національної академії наук України у 2009 році визначені видатки
обсягом 1846,9029 млн.грн. Розподіл цього фінансування за кодами програмної
класифікації видатків (КПКВ) є таким:
6541020 Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України –
50,7767 млн.грн.;
6541030 Фундаментальні дослідження наукових установ – 1241,8209 млн.грн., в т.ч.
26,23 млн. грн. – цільові кошти (асигнування на забезпечення виконання
окремих рішень Кабінету Міністрів України, обсяги фінансування
яких
визначені Міністерством економіки України);
6541050 Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за
Державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері
розвитку галузей економіки, технічне забезпечення Національної академії
наук України – 411,5959 млн. грн., з них: 283,8904 млн.грн. – на виконання
прикладних наукових та науково-технічних розробок, в т.ч. 15,698 млн. грн.
– цільові кошти (асигнування на забезпечення виконання окремих
рішень Кабінету Міністрів України, обсяги фінансування яких визначені
Міністерством економіки України); 42,0 млн.грн. – на виконання робіт за
державними цільовими програмами; 85,7055 млн.грн. – на технічне
забезпечення Національної академії наук України і виконання робіт за
державним замовленням у сфері розвитку галузей економіки;
6541080 Підготовка кадрів фізико-технічного напряму вищими навчальними
закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації – 3,7848 млн. грн.;
6541100 Медичне обслуговування працівників НАН України – 19,401 млн. грн.;
6541130 Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури Національної
академії наук України – 42,2081 млн.грн.;
6541140 Здійснення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної
академії наук України – 25,0829 млн.грн.;
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6541160 Сейсмічні та геофізичні спостереження – 5,3028 млн.грн.;
6541170 Збереження та розвиток садово-паркового комплексу “Феофанія” –
6,9706 млн.грн.;
6541180 Забезпечення
діяльності
Національної
бібліотеки
України
ім.В.І.Вернадського – 35,8171 млн.грн.;
6541200 Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до
державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України –
4,1421 млн.грн.
Враховуючи зазначене, Президія Національної академії наук України
постановляє:
1. Затвердити на 2009 рік:
1.1. Розподіл по НАН України коштів із загального фонду Державного
бюджету (суми коштів за кодом програмної класифікації видатків 6541030 та
частини коштів за кодом програмної класифікації видатків 6541050, передбачених
на виконання прикладних наукових та науково-технічних розробок) згідно з
додатком 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);
1.4 Перелік цільових програм наукових досліджень та науково-технічних
(інноваційних) проектів НАН України, їх керівників та обсяги фінансування за
рахунок частини коштів, запланованих для НАН України за кодами програмної
класифікації видатків КПКВ 6541030 та КПКВ 6541050 з розподілом згідно з
додатком 4;
1.5 Розподіл обсягів фінансування із загального фонду Державного бюджету
для забезпечення виконання окремих рішень Президії НАН України (додаток 5).
2. Взяти до відома, що фінансування Українського науково-дослідного і
проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і
маркшейдерської справи, Державної установи “Інститут економіки та
прогнозування”, а також Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН
України здійснюється окремим рядком згідно з відповідними рішеннями Кабінету
Міністрів України (цільові кошти у видатках за КПКВ 6541030 і 6541050).
3. Керівникам цільових програм наукових досліджень та науково-технічних
(інноваційних) проектів НАН України, зазначених у додатку 4, у встановлений строк
за підсумками конкурсного відбору наукових проектів внести на затвердження
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Президії НАН України проекти відповідних програм згідно з Положенням про
порядок формування цільових комплексних програм наукових досліджень НАН
України та Положенням про порядок конкурсного відбору науково-технічних та
інноваційних проектів установ НАН України та контролю за їх виконанням.
4. Доручити Координаційній раді НАН України з питань інформатизації,
Міжвідомчій раді з наукового приладобудування при Президії НАН України,
Координаційній раді Програми впровадження GRID-технологій та створення
кластерів, Науково-технічній раді Програми модернізації радіотелескопа УТР-2 у
двотижневий термін подати на затвердження Президії НАН України пропозиції
щодо переліку проектів (завдань) з кошторисами, що будуть виконуватися в 2009
році за відповідними програмами.
5. Визначити виконавцями окремих бюджетних програм:
- “Наукова і організаційна діяльність Президії НАН України” – Управління
справами НАН України;
- “Підготовка кадрів фізико-технічного напряму вищими навчальними
закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації” – Фізико-технічний навчально-науковий центр
НАН України, Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН
України;
- “Медичне обслуговування працівників НАН України” – Лікарню 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 „Феофанія” –
Державну установу “Садово-парковий комплекс Національної академії наук
України”;
“Забезпечення
діяльності
Національної
бібліотеки
України
ім.В.І.Вернадського” – Національну бібліотеку 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;
6. Науково-організаційному відділу Президії НАН України разом з
відділеннями НАН України терміново подати на затвердження Президії НАН
України пропозиції щодо завдань та розподілу видатків за такими бюджетними
програмами:
- “Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку
галузей економіки, технічне забезпечення Національної академії наук України” (в
частині виконання робіт за державними цільовими програмами і державним
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замовленням у сфері розвитку галузей економіки, технічного забезпечення
Національної академії наук України);
- “Фінансова підтримка розвитку інфраструктури НАН України”.
7. Управлінню справами НАН України:
7.1. Разом з Державною установою “Садово-парковий комплекс Національної
академії наук України” подати на затвердження Президії НАН України пропозиції
щодо завдань та розподілу видатків за бюджетною програмою “Збереження та
розвиток садово-паркового комплексу „Феофанія”.
7.2. Терміново подати на затвердження Бюро Президії НАН України
пропозиції щодо переліку об’єктів НАН України, які потребують термінового
поточного ремонту в 2009 році, з відповідними кошторисами на проведення
ремонтних робіт.
8. Установити, що:
- затверджені показники обсягів фінансування з Державного бюджету
запроваджуються з 1 січня 2009 року;
- фінансування всіх бюджетних установ НАН України здійснюється винятково
за визначеними цією постановою пропорціями відповідно до фактичних обсягів
поточних асигнувань, що надходять від Міністерства фінансів та Державного
казначейства України.
9. Бюджетним установам та організаціям НАН України:
9.1. Терміново скласти і затвердити в установленому порядку кошториси
доходів і видатків бюджетних установ НАН України на 2009 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
змінами), якою, зокрема, визначено, що першочерговим є забезпечення бюджетними
коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, а також на господарське
утримання установ.
У зазначених кошторисах передбачити згідно з Угодою між Президією НАН
України і Президією ЦК профспілки працівників НАН України видатки, які
забезпечували б стовідсоткову виплату заробітної плати працівникам, що в першу
чергу включає обов’язкові виплати: посадові оклади (ставки заробітної плати),
надбавки за стаж наукової роботи, доплати за наукові ступені і вчені звання,
доплати за шкідливі умови праці;
9.2. Взяти до відома, що Законом України “Про Державний бюджет України
на 2009 рік” встановлені розміри мінімальної заробітної плати у 2009 році: з 1 січня
– 605 гривень на місяць, з 1 квітня – 625 гривень на місяць, з 1 липня – 630 гривень
на місяць з 1 жовтня – 650 гривень на місяць та з 1 грудня – 669 гривень на місяць, а
розміри посадових окладів працівників установ встановлюються Кабінетом
Міністрів України, виходячи з розміру посадового окладу працівника першого
тарифного розряду – 545 гривень на місяць. Працівникам установ, розміри
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посадових окладів яких будуть менші за визначений розмір мінімальної заробітної
плати, посадовий оклад встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати;
9.3. Скоригувати тематичні плани науково-дослідних робіт, що фінансуються
із загального фонду Державного бюджету, та подати інформацію про тематичні
плани установи та реєстраційні картки НДДКР 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.
10. Академікам-секретарям відділень НАН України при затвердженні
кошторисів установ відповідних відділень керуватися тим, що згідно з п.2.2.2 Угоди
між Президією НАН України і Президією ЦК профспілки працівників НАН України
необхідно забезпечувати рівні можливості щодо стовідсоткової оплати праці в усіх
бюджетних установах відповідно до чинного законодавства.
11. Керівникам установ та організацій НАН України (розпорядникам коштів):
11.1. У питаннях використання бюджетних коштів неухильно керуватись:
- вимогами Указу Президента України від 24.10.08 №965 “Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року “Про невідкладні
заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного
впливу світової фінансової кризи на економіку України” та постанови Кабінету
Міністрів України від 26.11.08 №1036 “Деякі питання організації бюджетного
процесу” щодо сприяння стабільному функціонуванню бюджетної системи;
- постановами Президії НАН України від 28.11.08 №285 “Про забезпечення
раціонального та економного використання бюджетних коштів установами НАН
України в умовах фінансової кризи” та від 14.01.09 №9 “ Про використання
бюджетних коштів установами НАН України у 2009 році в умовах фінансової
кризи”;
11.2. При складанні кошторисів та здійсненні фінансово-господарської
діяльності керуватись тим, що Законом України “Про Державний бюджет України
на 2009 рік”:
– визначено, що взяття розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань без
відповідних бюджетних асигнувань є бюджетним правопорушенням;
– установлено, що у 2009 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.
12. 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 2009 рік;
- на основі проектів кошторисів установ НАН України скласти проект
зведеного кошторису та подати його до Міністерства фінансів України.
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13. На виконання ст.26 Закону України “Про Державний бюджет України на
2009 рік” керівникам установ та організацій НАН України забезпечити укладання
угод по кожному виду енергоносіїв у межах затверджених 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, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
14. 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% частини фінансування за бюджетною програмою 6541050 “Прикладні
наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і державним замовленням у сфері розвитку галузей економіки, технічне
забезпечення Національної академії наук України” (в частині виконання прикладних
наукових та науково-технічних розробок).
15. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого віцепрезидента- 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 профспілки
працівників НАН України

А.І.Широков
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Додаток 1
до постанови Президії НАН України
від 28.01.09 р. № 20

Розподіл по НАН України обсягів фінансування
з Державного бюджету у 2009 році
Обсяг
фінансування з
Державного
бюджету за КПКВ
6541030 та 6541050
(в частині
прикладних
наукових та
науково-технічних
розробок),
млн.грн.

Обсяг
фінансування за
цільовими
програмами
наукових
досліджень
відділень
НАН України
(КПКВ 6541030),
млн. грн.

752,9704

140,3811

893,3515

24,2853

6,8048

31,0901

інформатики

68,5583

14,6782

83,2365

механіки

54,2185

11,3191

65,5376

фізики і астрономії

143,9475

34,4366

178,3841

наук про Землю

70,8674

15,4135

86,2809

170,6536

37,0731

207,7267

75,4948

13,8777

89,3725

144,9450

6,7781

151,7231

263,3427

55,1576

318,5003

89,8549

19,5328

109,3877

біохімії, фізіології і молекулярної біології

76,7786

16,6445

93,4231

загальної біології

96,7092

18,9803

115,6895

108,1789

26,9253

135,1042

33,4549

6,2051

39,6600

історії, філософії та права

44,0800

13,7329

57,8129

літератури, мови та мистецтвознавства

30,6440

6,9873

37,6313

32,1463

-

32,1463

Секції та відділення НАН України,
установи, заходи

Секція фізико-технічних і математичних
наук
в т.ч. відділення:
математики

фізико-технічних проблем
матеріалознавства
фізико-технічних проблем енергетики
ядерної фізики і енергетики
Секція хімічних і біологічних наук
в т.ч. відділення:
хімії

Секція суспільних і гуманітарних наук
в т.ч. відділення:
економіки

Установи при Президії НАН України

11

Разом
млн. грн.

Виконання окремих рішень Уряду, обсяги
фінансування яких визначені Мінекономіки
України
Цільові програми наукових досліджень та
науково-технічні (інноваційні) проекти НАН
України (додаток 4)
Програми цільових видатків
в тому числі:
Програма інформатизації НАН України
Програма наукового приладобудування НАН
України
Програма впровадження GRID-технологій та
створення кластерів
Програма модернізації радіотелескопа УТР-2
Програма надання грантів молодим ученим
Стипендії НАН України молодим ученим
Спільний конкурс наукових проектів НАН
України та Науково-технологічного центру в
Україні
Спільний конкурс наукових проектів НАН
України та Російського гуманітарного
наукового фонду у галузі суспільних і
гуманітарних наук
Спільний конкурс з Російським фондом
фундаментальних досліджень
Спільні дослідження з EISCAT
Забезпечення виконання окремих рішень
Президії НАН України (додаток 5)
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

Перший віце-президентголовний учений секретар НАН України
академік НАН України

41,928

-

41,928

69,427

-

69,427

1,0
1,8

-

1,0
1,8

1,5
1,2
1,7
2,796

1,5
-

1,2
1,7
2,796

3,0

-

3,0

1,0

-

1,0

6,5

-

6,5

0,18
8,3624

-

0,18
8,3624

6,2156

-

6,2156

А.П.Шпак
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Податкові і соціальні пільги у 2009 році.
Податкова соціальна пільга встановлена ЗУ “ Про податок з доходів фізичних
осіб” (ст.6) застосовується тільки стосовно доходу, нарахованого платнику податку
впродовж звітного податкового місяця у вигляді заробітної плати, і лише за умови,
що розмір такої заробітної плати не перевищує прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року,
помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
У зв'язку із застосуванням на 1 січня 2009р. прожиткового мінімуму на
працездатну особу на рівні 669грн. на місяць розмір заробітної плати, що дає право
на податкову соціальну пільгу, становить 940грн. (669×1,4).
Мінімальна заробітна плата на 1січня 2009р. дорівнює 605грн. Розмір
податкових соціальних пільг залежить від категорії платників податку і дорівнює
100, 150, та 200% від 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня
звітного року, і становить: 100% - 302,5грн; 150% - 453,75грн.; 200% - 605грн.
Таким чином, згідно із законом у 2009 році будь-який платник податку, в
якого заробітна плата впродовж звітного податкового місяця не перевищує 940грн.,
має право на застосування 100% -ї податкової соціальної пільги у розмірі 302,50грн.
ЗУ “Про Державний бюджет України на 2009 рік” визначені такі соціальні
нормативи та виплати:
Прожитковий мінімум на одну особу:
Категорія осіб

2009 рік

Загальний показник

626 грн.

Діти віком до 6 років

557 грн.

Діти від 6 до 18 років

701 грн.

Працездатні особи

669 грн.

Особи , які втратили працездатність

498 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати у 2009 році:
- з 1 січня - 605 грн ;
- з 1 квітня - 625 .грн.;

- з 1 липня - 630 грн;
- з 1 жовтня - 650 грн;
- з 1 грудня - 669 грн.
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Неоподаткована благодійна (матеріальна) допомога з 01.01.09р. дорівнює
940грн. (якщо одержувач має право на соціальну пільгу).
Максимальна величина заробітної плати, з якої сплачуються в 2009 р. внески
на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, дорівнює 15
розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, а
саме: 10035 грн. (669 грн. × 15).
Не включається до сукупного доходу в 2009 р. (не оподатковується ПДФО):
- сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти в рахунок
компенсації вартості підготовки чи перепідготовки платника податку – найманої
особи за профілем діяльності чи загальними виробничими потребами такого
працедавця, але не вище від 940 грн.;
- кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання
платника податку в сумі 1880 грн.;
- кошти в сумі не більш ніж 940 грн. та не більш ніж 15% зарплати, сплачені
як пенсійні внески в межах недержавного пенсійного страхування;
- сума нецільової благодійної допомоги, в тому числі матеріальної, яка
надається впродовж року в розмірі 940 грн., за умови, що зарплата платника податку
не перевищує 940 грн.
Допомога при народженні першої дитини становить 12240 грн., при
народженні другої – 25000 грн., при народженні третьої і кожної наступної дитини –
50000 грн.
Мінімальна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку – 130 грн.
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Пенсійні та соціальні внески на 2009 рік.
Пенсійні внески
№№
п/п
1

Платники внесків

Об’єкт
оподаткування
3

2

Ставка внесків
4

Нарахування
Юридичні особи всіх форм
власності незалежно від системи
оподаткування,
об'єднання
громадян, профспілки, а також філії
та інші відокремлені підрозділи цих
осіб, які мають окремий баланс і
самостійно ведуть розрахунки із
застрахованими особами (крім
платників ФСП).

1.

Заробітна
плата
працівників (у т.ч. в
натуральній
формі),
винагорода
за
виконання робіт за
цивільно-правовими
договорами (ЦПД), що
підлягають
обкладенню податком
з доходів, та допомога
по
тимчасовій
непрацездатності.

4%-за працівниківінвалідів;
33,2% - за інших
працівників, а також
осіб, які виконують
роботи за ЦПД.

Утримання
Наймані
працівники
за
трудовими договорами
Особи, що виконують роботи
за ЦПД
Особи, обрані на виборні
посади до
органів
об'єднань
громадян,
профспілок,
які
отримують
заробітну
плату
(винагороду) за роботу на цих
посадах.
Особи, які працюють на
посадах,
роботу
на
яких
зараховують до трудового стажу на
отримання пенсії за спеціальними
законами України (у т.ч. наукові
працівники)

2.
3.
4.

5.

Заробітна
плата,
грошове забезпечення,
винагороди
за
виконані роботи за
ЦПД, що включають
2%
до
загального
оподаткованого
доходу,
та
суми
допомоги
по
тимчасовій
Частина доходу:
непрацездатності
до 150 грн. – 1%;
від 151 до 250 грн. –
2%;
від 351 до 500 грн. –
3%;
від 501 грн. – 5%

Внески з тимчасової непрацездатності
Нарахування
1
1.

2
Підприємства,
установи,
організації або уповноважений
ними орган незалежно від форм
власності,
виду
діяльності,
господарювання (крім платників
єдиного податку)

3
Фактичні витрати на
оплату праці найманих
працівників (у т.ч. у
натуральній
формі),
які обкладають податком з доходів фізичних осіб.
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4

1,4%

Утримання
Наймані працівники

2.

Оплата
праці
0,5% - якщо доход
найманих працівників, не більше прожиткояку
обкладають вого мінімуму для
податком з доходів.
працездатної
особи
(з/п ≤ 669 грн.).
1% - якщо доход
більше прожиткового
мінімуму (з/п > 669
грн.).

Внески на випадок безробіття
Нарахування
1
1.

2.

3.

2
Підприємства,
установи,
організації або уповноважений ним
орган
незалежно
від
форм
власності,
виду
діяльності,
господарювання
Юридичні та фізичні особи
(роботодавці),
котрі
уклали
договори ЦПХ на виконання робіт
(надання послуг) з працівником, з
яким вони перебувають у трудових
відносинах
з яким вони не перебувають у
трудових відносинах
Платники єдиного податку за
договорами ЦПХ, якщо фізична
особа перебуває з ними в трудових
відносинах
якщо не перебуває

3
Фактичні витрати на
оплату праці (у т.ч. у
натуральній
формі),
що обкладають податком з доходів

4

1,6%

1,6%
Суми витрат
виплату доходу

на ____________________
2,2%
1,6%
____________________
2,2%

Утримання
4.

5.

Наймані працівники, у т.ч.
інваліди, які не досягли пенсійного
віку.
Працюючі
особи,
які
отримують чи мають право на
призначення пенсії за віком, у т.ч.
на пільгових умовах, пенсії за
вислугу років, а також особи, які
досягли
встановленого законом
пенсійного віку.
Особи, які беруть участь у
страхування на випадок безробіття
на добровільних засадах.

Суми оплати праці
найманих працівників,
яку
обкладають
податком з доходів.

Сума оподатковуваного доходу
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0,6%

2,2%

Внески від нещасного випадку на виробництві
Нарахування
1
1.

2.

2
Підприємства,
установи,
організації або уповноважені ними
органи
незалежно
від
форм
власності,
виду
діяльності,
господарювання
Бюджетні установи

3

4
Р.2 п.43
Закону № 107-VІ

Фактичні витрати на
оплату
праці
працівників (у т.ч. у
натуральній формі), що
обкладають податком з
доходів
____________________
Суми
фактичних
0,2%
витрат на оплату праці
найманих працівників
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 777
м. Київ

30 грудня 2008 р.

________________________________________________________________________
Про внесення змін до розпорядження
Президії НАН України від 25 квітня
2005 р. № 263

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р.
№ 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій
бюджетної сфери» (зі змінами ):
1. Установити, що розміри посадових окладів, встановлені додатками 1-3 до
розпорядження Президії НАІІ 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),
визначаються з 1 грудня 2008 року у такому порядку:
для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної
заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) встановлюються на рівні
мінімальної заробітної плати;
для інших працівників посадові оклади не змінюються.
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових
окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових
доходів громадян».
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2. Фінансово-економічному відділу Президії НАН України в необхідних
випадках давати роз'яснення щодо застосування цього розпорядження.

Президент ПАН України
академік НАН України

Б.Є.Патон

Перший віце-президент -головний
учений секретар НАН

А.П. Шпак

Голова профспілки
працівників НАН України

Погоджено
А.І. Широков

Погоджено
Заступник Міністра
В.М.Онищук

Міністерство праці та
соціальної політики України

Міністерство фінансів
України

Заступник Міністра
В.М.Матвійчук
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 779
м. Київ

30 грудня 2008 р.

______________________________________________________________
Про внесення змін до розпорядження
Президії НАН України від 15.10.08
№ 610
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. №
939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної
сфери» (зі змінами ) та від 20.12.08 № 1117 «Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. №
939»:
1. Установити, що розміри академічних стипендій в науково-дослідних
установах
та
організаціях
ПАН
України,
які
фінансуються
з
державного бюджету і визначаються на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів згідно з додатками 1 і 2 до наказу Міністерства
освіти і науки України від 26.09.05 № 557 (зі змінами), з 1 грудня 2008 року
встановлюються у розмірах, що діяли у листопаді 2008 року, а саме розміри академічних стипендій не можуть перевищувати:
- для аспірантів:
з 01.12.08 - 1406 грн.
- для докторантів:
з 01.12.08 - 1864 грн.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Фінансовоекономічний
відділ
та
Відділ
наукових
і
керівних
кадрів
Президії НАН України.
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
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ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ
ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Перелік санаторно-курортних закладів,
з якими укладено договори на закупівлю
путівок на I квартал 2009 року
1. "Авангард" (Вінницька обл., Немирів)
2. "Ай-Петрі" (Кореїз)
3. "Алуштинський"
4. ВАТ "Атомпрофоздоровниця"
5. "Барвінок" (Терноп. обл., Манюки)
6. "Березовий гай" (Вінницька обл., Хмільник)
7. "Бермінводи" (Харківська обл., Березівське)
8. С/п "Біла Акація" (Одеса)
9. "Буревісник" (Євпаторія)
10. "Велнес-Карпатія" (Закарпатська обл.)
11. "Верховина" (Закарпатська обл., Сойми)
12. "Високий" (Харківська обл., Високий)
13. "Ворзель" (Київська обл., Ворзель)
14. "Готіс" ("Гірська Тиса", Закарпатська обл.)
15. "Гурзуфський"
16. "Гусарське урочище" (Кіровоградська обл., Піддубне)
17. "Дениші" (Житомирська обл., Дениші)
18. "Десна" (Чернігівська обл., Ладинка)
19. "Джерельний" (Львівська обл., Модричі)
20. "Дніпро-Бескид" (Трускавець)
21. "Дніпровський" (Дніпродзержинськ)
22. Євпаторійський дитячий клінічний санаторій
23. "Жовтень" (Київ, Конча-Заспа)
24. "Збруч" (Тернопільська обл., Гусятин)
25. "Збруч" (Хмельницька обл., Сатанів)
26. ДП "Зорі України" (Ялта, Сімеїз)
27. ім. М. Гоголя (Миргород)
28. ім. Горького (Одеса)
29. ім. Пирогова (Одеса, Куяльник)
30. ім. С.М.Кірова (Ялта)
31. С/п "Інгул" (Миколаїв)
32. "Карпати" (Закарпатська обл., Карпати)
33. "Карпатські зорі" (Львів.обл., Модричі)
34. "Київ" (Алушта)
35. "Київська міська бальнеолікарня" (Київ)
36. "Кримські зорі" (Алушта)
37. "Кришталеве Джерело" (Закарпатська обл., Солонин)
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

"Курорт Місхор валеологічна здравниця"
"Курпати" (Крим)
"Лермонтовський" (Одеса)
"Лівадія"
"Лісова пісня" (Волинська обл., Гаївка)
"Любінь Великий" (Львівська обл., Великий Любіш.)
"Маяк" (Євпаторія)
"Медобори" (Терноп. обл., Конопківка)
"Металург" (Маріуполь)
ЗАТ "Миргородкурорт"
"Місхор"
"Молдова" (Трускавець)
ДПСКК"Моршинкурорт"
"Моршинський" (Львівська обл., Моршин)
ЗАТ "Мошногір'я" (Черкаська обл., Будище)
"Нафтуся Прикарпаття" (Львівська обл., Модрині)
"Немирів" (Львівська обл., Немирів)
"Нива" (Львівська обл., Баня-Лисовицька )
"Новомосковський" (Дніпропетровська обл., Орлівіцина)
"Одеса" СБУ (м.Одеса)
"Озерний" (Луганська обл., Кремінна)
"Оризонт" (Одеська обл., Сергіївка)
"Орлине гніздо" (Ялта)
"Остреч" (Чернігівська обл., Мена)
С/п "Перемога" (Миколаїв)
"Перлина Карпат" (Закарпатська обл., Карпати)
"Перлина" (Луганська обл., Новопсков)
"Південний буг" (Вінницька обл., Хмільник)
"Победа" (Євпаторія)
"Поділля" (Вінницька обл., Хмільник)
"Полтава-Крим" (Саки)
"Поляна" (Закарпатська обл., Поляна)
ЗАТ "Приазовкурорт"
"Прикарпатська Ватра" (Моршин)
"Примор'є" (Євпаторія)
"Приморський" (Євпаторія)
"Пролісок" (Волинська обл., Гремяче)
"Пролісок" (Львівська обл., Моршин)
"Псьол" (Полтавська обл., Велика Багачка)
ЦВС "Пуща-Водиця" (Київ) (Здравіє)
"Райдуга" (Хмельницька обл.)
"Роща" (Харківська обл., Пісочин)
"Саки"
"Святі гори" (Донецька обл., Святогірськ)
"Синяк" (Закарпатська обл., Синяк)
"Славутич" (Алушта)
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84. "Славутич" (Дніпропетровська обл., Верхньодніпровськ)
85. ДП "Слов'янський курорт"
86. "Смерічка" (Львівська обл., Опака)
87. "Сонячне Закарпаття" (Закарпатська обл., Поляна)
88. "Сонячний" (Дніпропетровська обл., Вербки)
89. "Сосновий бір" (Полтавська обл., Власівка)
90. ВАТ ТОК "Судак" (Крим, Судак)
91. "Сузір'я" ("Квітка полонини" Закарпатська обл.)
92. С/п ВАТ "Сумихімпром"
93. "Теплиця" (Закарпатська обл., ВиногрдІв)
94. "Товтри" (Хмельницька обл., Сатанів)
95. Трускавецький ЦВКС (Здравіє)
96. ЗАТ "Трускавецькурорт"
97. "Україна" (Гаспра)
98. "Україна" (Київська обл., Ворзель)
99. "Україна" (Хмельницька обл., Маків)
100. "Україна" (Черкаси)
101. ЗАТ "Утьос"(Алушта,Утьос)
102. "Феміда" (Євпаторія)
103. "Феофанія" (Київ)
104. "Форос" (Крим)
105. ЦВС "Хмільник"
106. "Хмільник" (Вінницька обл., Хмільник)
107. ОП "Червона Калина" (Рівненська обл., с.Жобрин)
108. "Черче" (Ів.-Франківська обл., Черче)
109. "Шаян" (Закарпатська обл., Шаян)
110. "Шкло" (Львівська обл., Шкло)
111. "Ялинка" (Харківська обл., Дачне)
112. "Ярина" ("Конвалія", Трускавець)
113. "Ясна Поляна" (Гаспра)
114. "Перемога" (Ворзель)
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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, код 21593234

№ 01-04/7 від 09.02.2009 р.

Комітет Верховної Ради України
з питань науки і освіти

Про проект Закону України
«Про внесення змін до Закону
України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» (статті 1, 34)
(До № 3015)
Профспілка працівників Національної академії наук України вважає, що
внесення змін і доповнень до будь-якого законодавчого акту не повинно
здійснюватись заради імітації законотворчої діяльності, а тим більше погіршувати
засади розвитку і функціонування тієї чи іншої сфери діяльності або галузі.
На жаль, саме ці вади і присутні проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (статті 1,34),
прийнятому Верховною Радою України 4 лютого 2009 р. у першому читанні.
Наші зауваження і пропозиції до ст. 34 проекту зазначеного закону.:
1. Пропонуючи нову редакцію цієї статті, невідомі автори вилучають
принципову чинну норму (част. третя): «Видатки на наукову і науково-технічну
діяльність є захищеними статтями видатків державного бюджету України».
Зазначене положення безумовно повинне бути у будь-якій редакції статті, яка
регулює фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності.
2. У новій редакції част. другої ст.34 зазначається, що «Держава поступово
збільшує обсяг бюджетного фінансування наукової і науково-технічної діяльності
до рівня 1.7 відсотка валового внутрішнього продукту України».
У даному випадку термін «поступово» доцільний у контексті політичної
декларації або протоколу про наміри, а не як відповідний параметр законодавчого
акту.
Пропонуємо процитоване положення продовжити словами «… починаючи з 1
відсотка у 2010 році з наступним щорічним збільшенням частки видатків на науку
на 0,2 відсотка валового внутрішнього продукту».
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-23. Не можна погодитись з «новаціями» щодо встановлення оптимальних
співвідношень та пропорцій між обсягами бюджетного фінансування
фундаментальних, прикладних наукових досліджень та виконанням науковотехнічних (експериментальних) розробок.
Ніхто у світі не виробив об’єктивних критеріїв для встановлення цих самих
«оптимальних співвідношень та пропозицій». Не під силу це і нашому славному
Кабміну.
4. Підготовка наукових кадрів має, як і раніше, залишатись серед переліку
напрямків базового фінансування, враховуючи всю важливість державної політики
у сфері підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.
5. Пропонуємо вилучити з проекту наступне положення: «Держава забезпечує
поступове збільшення частки програмно-цільового фінансування наукової та
науково-технічної діяльності до рівня 50 відсотків загального обсягу бюджетного
фінансування такої діяльності».
Запровадження такої норми може призвести до істотного зменшення обсягу
базового фінансування науки, насамперед фінансування фундаментальних
досліджень і розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності.
Профспілка працівників НАН України просить Комітет Верховної Ради України
з питань науки і освіти врахувати наші пропозиції під час підготовки та розгляду
законопроекту у другому читанні.

Голова
профспілки
працівників НАН України

А.І.Широков
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НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РАДА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
01133, м Київ, бул . Л.Українки, 26, к.331, тел.: 284-5370, факс: 284-86-68

01.10.2008 № 132/05
ЗВЕРНЕННЯ
до членів Комітету Верховної Ради України з
питань соціальної політики та праці
29 вересня 2008 року профспілковою стороною Національної тристоронньої
соціально-економічної ради розглянуто проект Трудового кодексу України (реєстр.
№1108), підготовлений для розгляду у другому читанні на засіданні Комітету.
Привертаємо увагу членів Комітету до того, що проект Трудового кодексу
України було підтримано профспілками для прийняття його у першому читанні за
умови врахування принципових пропозицій, які стосуються насамперед збереження
змісту і обсягу існуючих прав працівників, а також збереження за профспілками
правозахисної функції (лист НТСЕР від 26.03.2008 № 48/05),
Профспілкова сторона НТСЕР вдячна народним депутатам України - членам
Комітету за підтримку більшості профспілкових пропозицій, які спрямовано на
вдосконалення норм трудового законодавства та захист трудових прав працівників.
Але на жаль, не всі суттєві пропозиції профспілок підтримано. У
законопроекті залишаються норми, які звужують зміст і обсяг існуючих прав
працівників та профспілок чи не забезпечують їх реалізацію.
Профспілкова сторона наполягає на врахуванні пропозицій щодо:
- укладення трудового договору в письмовій формі (стаття 41 проекту);
- виключення з проекту глави III Книги четвертої (статті 299-306)
«Особливості регулювання трудових відносин за участю юридичної особи суб'єкта малого підприємництва, фізичної особи-підприємця»;
- включення до проекту статті 109-1, якою передбачено збереження за
виборним профспілковим органом права вимагати звільнення керівника, який
порушує трудове законодавство, ухиляється від укладення колективного договору
або не викопує зобов'язання за ним;
- збереження існуючого порядку погодження звільнення працівника за
ініціативою роботодавця з виборним органом первинної профспілкової організації
(статті 121-122);
- виключення з проекту норми, яка передбачає схвалення Верховною Радою
України Генеральної угоди (стаття 352);
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- встановлення відповідальності роботодавця за порушення ним норм
трудового законодавства, колективних договорів і угод, що регулюють трудові
відносини (стаття 417).
Беручи до уваги численні пропозиції профспілкових організацій усіх рівнів
стосовно необхідності доповнення проекту Трудового кодексу України нормами
щодо забезпечення гарантій діяльності профспілок, пропонуємо доповнити Книгу
шосту новою главою «Гарантії діяльності професійних спілок щодо захисту
трудових та соціально-економічних прав працівників».
Без врахування зазначених пропозицій профспілкова сторона Національної
тристоронньої соціально-економічної ради вважає за неможливе прийняття
Трудового кодексу України, як такого, що не в повній мірі забезпечує здійснення
гарантованих Конституцією України трудових прав працівників та профспілок.

Заступник співголови
Національної тристоронньої
соціально-економічної ради від
всеукраїнських профспілок та їх об'єднань
заступник голови ФПУ
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Г.В. Осовий

АПАРАТ ЦК ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ НАН УКРАЇНИ
1. Широков Анатолій Іванович
голова профспілки

289-0169 с.
факс 287-6154

2. Меркулов Євгеній Ігорович
заступник голови профспілки

тел./факс 289-0050 с.

3. Курило Валентина Петрівна
головний бухгалтер

289-7058 с.

4. Педченко Наталія Станіславівна
головний спеціаліст з питань
організаційної роботи

289-0169 с.

5. Сторчовий Ігор Іванович
головний
спеціаліст
з соціальних питань та
охорони праці

289-4601 с.

6. Пітель Алла Петрівна
головний
спеціаліст
з соціальних питань та
охорони праці

289-4524 с.

7. Кириленко Людмила Василівна
юрисконсульт

289-4524 с.

Сайт профспілки працівників НАН України

http:// www.profnanu.org.ua
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

http:// www.profnanu.org.ua
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