ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 229
м. Київ

«05» 04 2013 р.

Про внесення змін до розпорядження Президії
НАН України від 25 квітня 2005 р. № 263
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня
2013 р. № 197 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної сфери»:
1. Внести зміни у додатки 1-3 до розпорядження Президії НАН України
від 25 квітня 2005 р. № 263 «Про умови оплати праці працівників бюджетних
науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ
Національної академії наук України» (зі змінами), виклавши їх в редакції
згідно з додатками 1-3.
2. Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН
України в необхідних випадках давати роз’яснення щодо застосування цього
розпорядження.
Президент НАН України
академік НАН України
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Голова профспілки
працівників НАН України

А.І. Широков

Додаток 1
до розпорядження Президії НАН України
від 25.04.05 № 263
(в редакції розпорядження Президії НАН
України від 05.04.13 № 229 )

Схема
посадових окладів наукових працівників науково-дослідних установ і
організацій та інших наукових установ Національної академії наук
України
Найменування посади

Місячний посадовий оклад,
гривень
з 01.01.13
Посадовий оклад (тарифна
ставка) працівника 1
тарифного розряду
852 грн.

Керівні працівники
Директор науково-дослідного інституту

4144

–

4211

Учений секретар науково-дослідного інституту

3697

–

3913

Керівник філіалу (відділення) науково-дослідного інституту,
керівник науково-технічного центру

4117

–

4182

Завідувач науково-дослідного підрозділу (відділення, відділу,
лабораторії) науково-дослідного інституту, науково-технічного
центру, радник при дирекції

3697

–

3913

Завідувач науково-дослідного підрозділу (лабораторії, сектору),
що входить до складу іншого науково-дослідного підрозділу
(відділу, лабораторії) інституту, науково-технічного центру

3694

–

3791

Учений секретар філіалу (відділення) науково-дослідного
інституту, науково-технічного центру

3533

–

3653

Керівник науково-дослідної установи

3776

–

3874

Завідувач науково-дослідного підрозділу (лабораторії, відділу)
науково-дослідної установи, учений секретар науково-дослідної
установи

3214

–

3697

Директор (начальник) іншої наукової установи, організації

2556

–

3100

Головний інженер наукової установи, організації

2556

–

3100

Головний інженер (конструктор, технолог) проекту, головний
інженер комплексної установки

2295

–

2733

Завідувач (начальник) відділу, який виконує наукову, науковотехнічну або науково-організаційну роботу, в тому числі:
патентно-ліцензійної та винахідницької роботи, стандартизації,
метрології (головний метролог), науково-технічної інформації,
конструкторського, технологічного, проектного, планововиробничого, впровадження науково-технічних розробок тощо;
начальник відділу (служби) охорони праці, режимно-секретного
та інших прирівняних до основних підрозділів; Керівник
редакції, головний редактор наукового журналу, секретар
відповідальний

2295

–

2733

Завідувач підрозділу (сектору, групи, служби, зміни) у складі
науково-дослідних та інших підрозділів, який виконує наукову,
науково-технічну або науково-організаційну роботу

1872

–

2156

Головний науковий співробітник

3776

–

3913

Провідний науковий співробітник

3697

–

3776

Старший науковий співробітник

3360

–

3475

Науковий співробітник

2860

–

3097

Молодший науковий співробітник

2542

–

2691

Наукові співробітники

Професіонали та фахівці, які проводять наукові і науково-технічні розробки та які
виконують науково-організаційну роботу
Головний інженер та інші професіонали

2199

–

2733

Провідний інженер та інші професіонали

1806

–

2062

1 категорії

1756

–

1935

2 категорії

1575

–

1756

без категорії

1395

–

1575

1 категорії

1470

–

1551

2 категорії

1391

–

1470

без категорії

1342

–

1391

Інженер та інші професіонали

Технік, лаборант з вищою освітою

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.

Головний учений секретар НАН України
академік НАН України

В.Ф. Мачулін

Додаток 2
до розпорядження Президії НАН України
від 25.04.05 № 263
(в редакції розпорядження Президії НАН
України від 05.04.13 № 229)

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

Місячний посадовий
оклад, гривень
з 01.01.13
Посадовий оклад (тарифна
ставка) працівника 1
тарифного розряду
852 грн.

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

1474

–

2733

Завідувач (начальник) : бібліотечного, редакційно-видавничого
відділу, науково-технічного архіву, дослідного поля, клініки,
розплідника, опорного пункту, розсадника, дендрарію, акваріума,
начальник господарського відділу, начальник штабу цивільної
оборони, охорони пожежної, сторожової, начальник дільниці, інших
структурних підрозділів

1395

–

1935

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

1342

–

1806

Керівники інших структурних підрозділів, професіонали, фахівці та службовці

Провідний інженер, інші професіонали та фахівці

1474

–

1682

Інженер, інші професіонали та фахівці
1 категорії

1444

–

1551

2 категорії

1342

–

1444

без категорії

1269

–

1342

Технік всіх спеціальностей

1258

–

1342

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

1258

–

1395

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

1245

–

1269

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

1245

–

1258

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

Головний учений секретар НАН України
академік НАН України

В.Ф. Мачулін

Додаток 3
до розпорядження Президії НАН України
від 25.04.05 № 263
(в редакції розпорядження Президії НАН
України від 05.04.13 № 229)

Схема
місячних окладів робітників бюджетних
науково-дослідних установ і організацій та інших
наукових установ Національної академії наук України
Найменування професій

Місячний посадовий оклад,
гривень
з 01.01.13
Посадовий оклад (тарифна
ставка) працівника 1
тарифного розряду
852 грн.

Гардеробник, кур'єр, опалювач, прибиральник службових
(виробничих) приміщень, прибиральник території, мийник
посуду, вантажник, сторож, охоронник, кастелянка, робітник з
благоустрою території, двірник, конюх, підсобний робітник та
інші

Дезінфектор, копіювальник, комірник, контролер, музейний
доглядач, об'їжджувач, лісник, єгер, робітник з догляду за
тваринами, робітник зеленого будівництва, озеленювач, садівник,
єгер, машиніст із прання та ремонту спецодягу, апаратник
хімічного чищення спецодягу;
водії: автотранспортних засобів, електро-і автовізка,
транспортно-прибиральної машини і самохідних механізмів;
ліфтер, дезактиваторник, фотограф, шеф-кухар, кухар,
тракторист, матрос, моторист та інші

1147

1221

–

1245

Оператори електронно-обчислювальних та обчислювальних
машин, світлокопіювальник;
Оператори: апаратів мікрофільмування та копіювання;
столяр, слюсар, електромеханік, дозиметрист,
налагоджувальник, електромонтер та інші робітники підрозділів
по ремонту устаткування (рухомого складу, суден та
автомобілів), контрольно-вимірювальних приладів та
автоматики, ремонтно-будівельних, енергетичних, ливарних,
ковальских, паросилового господарства, жерстянобанкових,
електроливарних, литографо-штампувальних підрозділів,
компресорних, вентиляційно-зволожувальних та кисневих
установок, очисних споруд, палітурник документів та інші

1233

–

1258

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, контрольновимірювальних приладів та автоматики; склографіст
(ротаторник) та інші; робітники, зайняті на верстатних роботах,
пов'язаних з обробкою металу та інших матеріалів,
виготовленням та ремонтом інструменту та технологічного
оснащення.
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків,
водолаз, робітники з виготовлення очних протезів, медичний
оптик лабораторної контактної корекції зору та інші

1233

–

1395

–

1395

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

1233

Примітка:
1. За професійну майстерність запроваджуються диференційовані надбавки до тарифних ставок
робітників у розмірах від 12 до 24 відсотків відповідної тарифної ставки.

2. Запроваджувати диференційовані доплати для робітників, які зайняті на важких і шкідливих
роботах, у розмірі до 12 відсотків, а на особливо важких і особливо шкідливих роботах 24
відсотки відповідної тарифної ставки (окладу).
3. Погодинні тарифні ставки слюсарів-ремонтників, слюсарів-електриків по ремонту та
обслуговуванню лічильно-обчислювальних машин, слюсарів контрольно-вимірювальних приладів
та автоматики, електромонтерів по ремонту та обслуговуванню електроустаткування,
розраховуються виходячи з розмірів місячних окладів робітників, які виконують кваліфіковані
роботи.
4. Місячні оклади висококваліфікованим робітникам, які зайняті на особливо важливих та
відповідальних роботах, встановлюються у межах (грн.):
з 01.01.13

Головний учений секретар НАН України
академік НАН України

1470

–

В.Ф. Мачулін

1551

