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28-29 березня 2007 року відбулись засідання
Президії та пленум ЦК профспілки.
Зокрема, було
розглянуто звіт про роботу
Президії ЦК профспілки у 2006 р., заслухано
інформацію
Контрольно-ревізійної
комісії
профспілки.
Пленум заслухав інформацію про проведення
звітно-виборної кампанії. Визначена дата і місце
проведення чергового ІV з’їзду профспілки
працівників НАН України – 7 червня 2007 р. у м.
Києві та затверджено проект його порядку денного.
19 квітня 2007 р. відбулась сесія Загальних
зборів НАН України. З доповіддю „Про діяльність
НАН України у 2006 р. та основні напрями її
подальшої роботи” виступив президент НАН
України академік Б.Є.Патон. Після обговорення
доповіді та звіту Загальні збори ухвалили відповідну
постанову.
Прийнята також постанова про підготовку до
відзначення 90-річного ювілею (листопад 2008 р.)
НАН України.
Відбулось
вручення
Золотих медалей
ім.В.І.Вернадського НАН України та дипломів
лауреатів премій імені видатних учених України.

ВИСТУП
Голови профспілки А.І.Широкова на сесії Загальних зборів
НАН України 19 квітня 2007 року
Шановний Борисе Євгеновичу! Шановні колеги!
У своєму виступі зупинюся лише на двох аспектах звітної доповіді: фінансування
науки і престиж наукової праці та її оплата.
Характеризуючи політичну кризу, яка склалася у країні останнім часом, академік
Борис Ілліч Олійник слушно зауважив, що у цьому є провина обох конфліктуючих сторін і
що народна мудрість з цього приводу каже: обоє - рябоє.
Якщо взяти на себе сміливість і трішки вдосконалити народну творчість, то є підстави
вважати, що коли мова йде про відношення влади до науки, то не двоє, а всі троє рябоє –
Уряд, Верховна Рада і Президент України.
З одного боку існує більш ніж достатньо законодавчих актів, постанов, указів, рішень
РНБО, які визнають науку важливим чинником суспільного прогресу, інноваційного
розвитку і зростання економіки, одним з головних елементів національної безпеки
держави. А що ж у практичній площині?
Готуючись до ІV з'їзду профспілки, ми провели аналіз фінансування науки у
державних бюджетах за останні 10 років. У цьому році частка видатків на науку становить
0.5 відсотка ВВП, у т.ч. по загальному фонду - 0.4 відсотка. Стільки ж було у 1997 р.,
тобто до прийняття Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність” (1998 р.),
який зафіксував гарантії держави фінансувати науково-технічну сферу у обсязі не менше
1.7 відсотка ВВП. Висновок один: тривала стагнація. Звідки вийшли - туди і повернулися.
Із року в рік повторюється одна і та ж послідовність. Кабінети Міністрів, готуючи
проект закону про державний бюджет, ігнорують норму закону щодо обсягу фінансування
науки. Завдяки великим зусиллям під час доопрацювання законопроекту у Верховній Раді
вдається додати якусь суму. Після цього парламент штампує закон в цілому, а гарант його
підписує.
Не можна сказати про відсутність будь-яких зрушень. Так бюджет НАН України (по
загальному фонду) зріс з 304 млн.грн. у 2002 р. до 1196 млн.грн. у 2006 р. Проте не будемо
забувати, що основна доля цього зростання припадає на фонд оплати праці. А якщо до
цього додати рівень інфляції, то очевидно, що на потреби власне організації і проведення
наукових досліджень, оновлення їх матеріального-технічної бази залишаються мізерні
кошти.
Хочу поінформувати Загальні збори, що профспілка на початку квітня направила
звернення на адресу Президента України, Верховної Ради і Кабінету Міністрів з вимогою
передбачити у проекті державного бюджету на 2008 р. видатки на науку (по загальному
фонду) у обсязі 1.0 відсотка ВВП, відповідно збільшивши асигнування НАН України не
менше ніж у 2 рази. Під час подання проектів державних бюджетів наступних років
передбачити зростання видатків на науку на 0.2 відсотка щорічно.
Профспілка вважає, що в умовах стрімкого економічного росту, як нібито свідчить
офіційна статистика, а тим більше коли перша сімка доларових мільярдерів України лише
за рік подвоює свої статки, то держава не просто може, а зобов’язана знайти значно
менші кошти для збільшення видатків на науку до 1 відсотка ВВП у 2008 р.
Зараз ми організуємо збір підписів на підтримку звернення профспілки у всіх
регіональних наукових центрах Академії: від Донецька до Львова і від Севастополя до
Києва. Залежно від реагування владних структур на звернення профспілки будуть і наші
наступні дії та акції. Сподіваюсь, що приїжджі туристи скоро звільнять місця у
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Маріїнському парку і, у разі необхідності, ми також можемо поставити намети під
лозунгом з відомої доповіді Л.Д.Кучми: „Країна без науки – країна без майбутнього”.
Чекаємо, що і Верховна Рада України проявить відповідальність і згадає про закон,
який приймався конституційною більшістю. Парламенту не завадило б прийняти всього
один, але, можливо, найбільш важливий закон, про це колись казав і В.М.Литвин, такого
змісту: „Повинні неухильно виконуватись всі раніше прийняті закони, а за невиконання
цього закону встановлюється кримінальна відповідальність”.
Раніше завжди існували протиріччя між Верховною Радою і Кабінетом Міністрів.
Зараз, після внесення змін до Конституції України, парламентська більшість (коаліція) і
уряд - фактично одна команда. І вони повинні нести колективну відповідальність за
ігнорування законодавства у науково-технічній сфері.
Більш енергійної роботи ми вправі очікувати від Комітету Верховної Ради з питань
науки і освіти. Він має так би мовити два крила. І одне з них – наука, - відверто кажучи,
значно ослаблене. Про це свідчить хоча б і таке порівняння. Видатки на освіту і видатки
на науку від законодавчо визначених нормативів становлять відповідно: понад 70 відсотків
і менше 25. На превеликий жаль, але так сталося, що у складі комітету сьогодні практично
відсутні представники академічної науки. Комітету не вдалося заблокувати прийняття
Верховною Радою поправки до ст.24 нашого базового закону, яка погіршила становище
наукових пенсіонерів. Мова йде про неможливість включати до бази для обрахування
наукової пенсії роботу за сумісництвом. Не можу не констатувати, що негативну роль у
проштовхуванні такого рішення відіграло Міністерство освіти і науки.
Не відчувається поки що конкретних результатів від створення у Верховній Раді
України міждепутатського об'єднання „Наука України”. Сподіваємось, що це тимчасові
проблеми росту і після кількісного та якісного зміцнення своїх лав це об'єднання буде
відігравати свою координуючу, консолідуючу роль провідника інтересів науки у
парламенті.
У зверненні профспілки, про яке я вже сказав раніше, мова також іде про
престижність наукової праці, що вимагає підвищення окладів наукових працівників до
рівня подвійної заробітної плати у промисловості і суттєвого зростання заробітної плати
інженерно-технічних працівників і спеціалістів. На фоні об’яв про те, що потрібні
прибиральники, двірники і т.п. з зарплатою у 2000 грн., рівень оплати праці у Академії
інакше як знущанням над інтелектом і здоровим глуздом назвати важко. Нагадаю, що
середньомісячна зарплата у наукових установах за 2006 р. становила 1404 грн.
16 квітня Академія спільним листом за підписом президента НАН України
Б.Є.Патона і голови профспілки А.І.Широкова звернулась до Прем’єр-міністра України
В.Ф.Януковича з проханням дати доручення відповідним міністерствам спільно з
Академією розробити і затвердити нову постанову Кабінету Міністрів
„Про
удосконалення системи оплати праці в НАН України”, яка б врахувала наші пропозиції.
Мені надзвичайно сподобався оптимізм Президента РАН Юрія Сергійовича Осипова,
який закінчив свій виступ словами: „Борис Евгеньевич! Победа будет за нами!” Правда
перед цим інколи кажуть: „Враг будет разбит!” Будемо вважати, що ворогів у науки немає,
а є влада, з якою необхідно працювати і переконувати. Ми повинні докласти всіх зусиль,
щоб у стратегії розвитку держави наука не на словах, а на ділі стала одним з головних
пріоритетів. Спільними зусиллями нам це до снаги.
Шановні колеги! Пропоную схвалити звіт про діяльність НАН України у 2006 р.
Дякую за увагу і терпіння!
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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

№ 9с/669-1 від 16.04.2007 р.

Прем'єр-міністру України
В.Ф.Януковичу

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!
Національна академія наук України звертається до Вас з приводу необхідності
вдосконалення системи оплати праці у НАН України, оскільки від вирішення цієї важливої
соціальної проблеми залежить престижність наукової праці, можливість оновлювати кадри і
залучати в науку талановиту молодь, що не може не позначатись на ефективності і
результативності наукових досліджень, спрямованих на забезпечення технологічноінноваційного розвитку України.
Не секрет, що існуюча система оплати праці у Академії не повністю виконує свою
стимулюючу роль. Посадові оклади наукових працівників на сьогоднішній день всупереч ст.23
Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність" не відповідають подвійній
заробітній платі у промисловості. Ще гірша ситуація з оплатою праці інженерно-технічних
працівників, спеціалістів і службовців. Для НАН України надзвичайно важливим є
встановлення належного рівня оплати кваліфікованої праці всіх спеціалістів з вищою і середньою
спеціальною освітою.
Недостатнім є і розмір аспірантської стипендії, яка у НАН України співвідноситься не з
посадовим окладом молодшого наукового співробітника, що було б логічно, а з посадовим
окладом викладача-стажиста.
Врегулювати зазначені проблеми можливо лише за умови розробки і запровадження нової
системи оплати праці у НАН України.
Зважаючи на викладене, переконливо просимо Вас, вельмишановний Вікторе
Федоровичу, дати доручення відповідним міністерствам спільно з Академією підготувати
проект постанови Кабінету Міністрів України „Про удосконалення системи оплати праці в
Національній академії наук України".
Пам'ятаючи, що очолюваний Вами Уряд ще у 2003-2004 роках всіляко сприяв розвитку
науково-технічної сфери і всебічно підтримував Національну академію наук України, переконані,
що і цього разу Ви особисто сприятимете вирішенню такого важливого питання.
З повагою

Президент НАН України
академік НАН України

Голова
профспілки
працівників НАН України

Б.Є.Патон
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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

04.04.2007 р. № 01-04/31

Віце-прем'єр-міністру України
Д.В.Табачнику

Шановний Дмитре Володимировичу!
Профспілка працівників НАН України звертається до Вас з проханням сприяти
у отриманні пільгових кредитів на будівництво житла молодими вченими Академії.
Саме за Вашою безпосередньою участю ще у 2003 – 2004 роках зроблені перші
кроки у цьому напрямку. Державним фондом сприяння молодіжному житловому
будівництву спільно з НАН України був опрацьований проект відповідної
постанови Кабінету Міністрів України щодо виділення у межах бюджетних видатків
на цю мету квоти у 10 відсотків для надання кредитів молодим вченим (з них 5
відсотків – молодим вченим НАН України).
Проте, на жаль, через певні обставини процедурного характеру, а потім і відомі
події кінця 2004 р. цей задум так і не вдалося реалізувати. Але зазначена проблема
залишається як ніколи актуальною і сьогодні. І саме від її вирішення багато у чому
залежить кадрове оновлення Академії, залучення до роботи у академічних
інститутах талановитої молоді.
Шановний Дмитре Володимировичу! Просимо Вас дати доручення відповідним
урядовим структурам спільно з Президією НАН України і ЦК профспілки
опрацювати порушене питання і запропонувати шляхи його вирішення.
З повагою

Голова
профспілки
працівників НАН України

А.І.Широков
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ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 213
м. Київ

04 квітня 2007 р.

________________________________________________________________________
Про внесення змін до розпорядження
Президії НАН України від 25.04.05
№ 263
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2007 р. № 602 «Про
встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки в 2007 році»:
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 розпорядженнях Президії НАН України від 22 грудня 2005 р. № 741, від 23 лютого
2006 № 103, від 19 лютого 2007 р. № 108), 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 квітня 2007 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
соціальної політики України
М.О.Солдатенко
Голова ЦК профспілки
працівників НАН України

Заступник Міністра фінансів
України
С.О.Рибак
А.І.Широков

Додаток №1
до
розпорядження
Президії
НАН України від 25.04.05 № 263
(в редакції розпорядження Президії
НАН України від 04.04.07 р. № 213)
Схема посадових окладів
наукових працівників структурних підрозділів бюджетних наукових установ і
організацій Національної академії наук України
П осада

Місячні посадові оклади, гривень
з 01.04.2007

з 01.07.2007

з 01.10.2007

420

440

460

Директор науково-дослідного інституту

1705

- 1768 1787 - 1853

1867

- 1936

Учений секретар науково-дослідного інституту

1540

- 1589 1614 -

1665

1687

- 1740

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

1693

- 1721 1774 -

1804

1854

- 1885

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

1527

- 1589 1600 -

1665

1672

- 1740

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

1527

- 1556 1600 -

1631

1672

- 1704

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

1469

- 1514 1540 -

1587

1609

- 1658

Керівник науково-дослідної установи

1497

- 1556 1569 -

1631

1640

- 1704

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

1349

- 1527 1414 -

1600

1478

- 1672

Директор (начальник) іншої наукової установи,
організації

1076

- 1152 1128 -

1207

1179

- 1261

Головний інженер науково-дослідної установи,
організації

1017

- 1152 1066 -

1207

1114

- 1261

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

943

- 1076

1128

1032

- 1179

988 -

Завідувач відділу, який виконує наукову, науковотехнічну 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
943
Завідувач підрозділу (сектору, групи, служби, зміни) у
склад науково-дослідних та інших підрозділів, який
виконує наукову, науково-технічну або науковоорганізаційну роботу

777

- 1076

988

-

1128

1032

- 1179

- 898

814 -

941

851

-

983

Наукові співробітники
Головний науковий співробітник

1540

- 1589

1614 - 1665

1687

- 1740

Провідний науковий співробітник

1527

- 1540 1600 - 1614

1672

- 1687

Старший науковий співробітник

1406

- 1437 1473 - 1506

1539

- 1574

Науковий співробітник

1198

- 1286 1256 - 1348

1313

- 1409

Молодший науковий співробітник

1049

- 1120 1099 - 1174

1148

- 1227

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

898

- 1003

941

- 1051

983 - 1098

705

- 805

739

-

844

772

705
646
603

- 763
- 705
- 646

739
677
632

-

800
739
677

772
707
660

-

1 категорії 540
2 категорії 496
без категорії 447

- 603
- 540
- 496

566
520
468

-

632
566
520

591
543
489

- 629
- 591
- 543

Провідні: інженер, інженер-дослідник, конструктор,
технолог, електронік, програміст, архітектор, математик,
художник- конструктор, економіст, юрист, психолог,
соціолог, історик, редактор науковий та інші
Інженер, інженер-дослідник, конструктор, технолог,
електронік, програміст, архітектор, математик,
художник- конструктор, економіст, юрист, психолог,
соціолог, історик, редактор науковий та інші
1 категорії
2 категорії
без категорії
Технік, лаборант з вищою освітою:

-

882

836
772
707

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-президентголовний учений секретар НАН України
академік НАН України

А.П. Шпак

Додаток № 2
до
розпорядження
Президії
НАН України від 25.04.05 № 263
(в редакції розпорядження Президії
НАН України від 04.04.07 р. № 213)
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 01.04.2007

з 01.07.2007

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)

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

з 01.10.2007
.007

569

- 1032

596

- 1082

623 -

1131

553

- 690

580

-

723

606

-

756

540

-

566

-

705

591 -

737

673

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

Інженер, конструктор, технолог, електронік, механік,
енергетик, програміст, математик, художник-конструктор,
архітектор, економіст, статистик, юрисконсульт,
психолог, соціолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста) та
інші
1 категорії
2 категорії
без категорії
Технік всіх спеціальностей

508

-

585

532

-

613

501
496
464

- 553
- 523
- 496

525
520
486

-

580
548
520

464

486

556 -

549
543
508

641

508

606
573
543

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

464

Старші: лаборант, товарознавець, касир, інспектор,
табельник, диспетчер, коректор; стенографістка 1
категорії, завідувач складом та інші
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, секретарстенографістка, секретар-друкарка, секретар, коректор,
копіювальник технічної документації, оператор
комп'ютерного набору та інші

- 496

486

-

520

508

-

543

479

502

525

464

486

508

Працівники науково-технічних бібліотек, бібліотек та редакційно-видавничих відділів
Завідувач бібліотеки, головні: бібліотекар, бібліограф,
редактор

569

- 720

596

-

755

623 -

789

Завідувач :бібліотечного, редакційно-видавничого відділу

553

- 690

580

-

723

606 -

756

Завідувач бібліотечного сектору

553

- 673

580

- 705

606 -

737

Провідний : бібліотекар, бібліограф, архівіст, методист,
редактор

508

- 585

532

-

613

556 -

641

501
496

- 553
- 523

525
520

-

580
548

549 543 -

606
573

464

- 496

486

- 520

508 -

543

Бібліотекар, бібліограф, архівіст, методист, редактор :
1 категорії
2 категорії
Бібліотекар, бібліограф, архівіст, методист, редактор

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

Перший віце-президентголовний учений секретар НАН України
академік НАН України

А.П. Шпак

Додаток № З

до
розпорядження
Президії
НАН України від 25.04.05 № 263
(в редакції розпорядження Президії
НАН України від 04.04.07 р. № 213)
Схема
місячних окладів робітників бюджетних науково-дослідних установ
і організацій та інших наукових установ НАН України
Професії

Місячні оклади, гривень
з 01.04.2007

з 01.07.2007

з 01.10.2007

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

420

440

460

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

420

- 435

440

- 456

460 -

477

-

460 -

492

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,
дизиметрист, налагоджувальних, електромонтер та інші
робітники підрозділів по ремонту устаткування (рухомого
складу, суден та автомобілів), контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики, ремонтно-будівельних, енергетичних,
420
ливарних, ковальских, паросилового господарства,
жерстянобанкових, електроливарних, литографо-штампувальних
підрозділів, компресорних, вентиляційно-зволожувальних та
кисневих установок, очисних споруд, дезактиваторник, ліфтер,
фотограф, шеф-кухар, кухар, палітурник документів, тракторист,
матрос, моторист та інші

- 449

440

471

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, електроннообчислювальної 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.
Робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків,
водолази станцій рятувально-водолазних служб, робітники з
виготовлення очних протезів, медичний оптик лабораторної
контактної корекції зору та інші

449 – 464

471 - 486

492 - 508

Робітники, зайняті на вантажно-розвантажувальних роботах
при навантажені (розвантажені) 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

449 – 464

471 - 486

492 - 508

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 01.04.2007
603 - 656 гривень
з 01.07.2007
632 - 687 гривень
з 01.10.2007
660 - 718 гривень

Перший віце-президент –
головний учений секретар НАН України
академік НАН України

А.П.Шпак

БЮРО ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА № 67
м. Київ

02 березня 2007 р.

Про забезпечення службовим житлом
співробітників НАН України в 2007 р.
Кабінет Міністрів України постановою від 21 лютого 2007 р. № 269 затвердив
Порядок використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до
законодавства мають право на його отримання.
Мінбуд України згідно з п.9 зазначеного Порядку повинен перерахувати
Національній академії наук України як розпоряднику нижчого рівня за
бюджетною програмою „Будівництво (придбання) службового житла для
окремих категорій громадян, які мають право на отримання такого житла"
(КПКВ 2701240) бюджетні кошти в сумі 30000 тис.грн.
З метою виконання затвердженого Кабінетом Міністрів України Порядку
використання у 2007 році бюджетних коштів у сумі 30000 тис.грн. Бюро
Президії НАН України постановляє:
1. Розподілити бюджетні кошти в сумі 30000 тис.грн. на придбання
службового житла для співробітників НАН України та спрямувати їх по
окремих регіонах згідно з додатком.
2. Доручити
постійному
тендерному
комітету
НАН
України
(В.О.Ємельянов) та тендерним комітетам установ НАН України, яким
виділяються кошти, згідно з чинним законодавством в найстисліші терміни
організувати та провести відкриті тендери на придбання житла і
розглянути на Бюро Президії НАН України проекти угод з переможцями
тендерів на придбання службового житла для працівників наукових
установ по кожному регіону.
3. Покласти на керуючого справами НАН України В.В.Арсенюка,
голову постійного тендерного комітету НАН України В.О.Ємельянова,
генерального директора НТК „Інститут монокристалів" НАН України
академіка НАН України В.П.Семиноженка, директорів інститутів НАН
України: фізико-механічного ім. Г.В.Карпенка - академіка НАН України
В.В.Панасюка, прикладної математики і механіки - члена-кореспондента
НАН
України О.М.Ковальова, фізико-хімічного
ім.О.В.Богатського академіка НАН України С.А.Андронаті, технічної механіки НАН України і НКА
України - д.т.н. О.В.Пилипенка, Херсонської гідробіологічної станції НАН України

- к.б.н. Т.Л.Алексенко, НТЦ панорамних акустичних систем НАН України - членакореспондента НАН України А.І.Гончара та начальника Відділу капітального
будівництва
Президії
НАН
України
М.Д.Качаловського
персональну
відповідальність за виконання п.п. 1 й 2 зазначеної постанови.
4. Фінансово-економічному
відділу
Президії
НАН
України
(Л.С.Литвишко) за погодженням з Мінбудом України згідно із зазначеним
Порядком довести до установ НАН України, вказаних у додатку до
постанови, обсяги бюджетних коштів на придбання житла.
5. Директорам установ НАН України, зазначених в п.З постанови,
щоквартально не пізніше 10 числа після закінчення звітного періоду
організовувати подання до Президії НАН України інформації про
використання бюджетних коштів із зазначенням суми, що передбачена для
використання на звітний період (виділена та фактично використана).
6. Відділу
капітального
будівництва
Президії
НАН
України
(М.Д.Качаловський) щоквартально надавати Мінбуду України та Мінфіну
України звіти про використання коштів.
7. Взяти до відома, що складання і подання фінансової звітності про
використання бюджетних коштів на придбання житла, а також контроль за
їх цільовим та
ефективним
витрачанням має здійснюватись
в
установленому законодавством порядку.
8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Управління
справами НАН України та Відділ капітального будівництва Президії НАН
України.

Президент Національної академії наук
України
академік НАН України

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

Б.Є.Патон

А.П.Шпак

Погоджено:
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
Національної академії наук України

А.І.Широков

Додаток до постанови
Бюро Президії НАН України
від 02. 03.2007 р. № 67

РОЗПОДІЛ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА ПРИДБАННЯ СЛУЖБОВОГО ЖИТЛА ДЛЯ
СПІВРОБІТНИКІВ НАН УКРАЇНИ
№№
п/п

Замовник (розпорядник найнижчого рівня) на закупівлю
придбання житла

Обсяг коштів,
тис.грн.

НАН України,
у тому числі:

30000

1.

Управління справами НАН України - для співробітників
наукових установ м. Києва

20000

2.

Науково-технічний комплекс „Інститут монокристалів" НАН
України - для співробітників наукових установ м. Харкова

4000

3.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України для співробітників наукових установ м. Львова

3000

4.

Інститут технічної механіки НАН України і НКА
України - для співробітників наукових установ м.
Дніпропетровська
Інститут прикладної математики і механіки НАН
України - для співробітників наукових установ м.
Донецька
Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України для співробітників наукових установ м. Одеси

760

1000

7.

Херсонська гідробіологічна станція НАН України –
для співробітників станції, м. Херсон

290

8.

Науково-технічний центр панорамних акустичних систем НАН
України - для співробітників центру, м. Запоріжжя

450

5.

6.

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

А.П.Шпак

500

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА
від 15.03.2007р.

№4

м. Київ

Про затвердження граничних норм
витрат на харчування, лікування та
культурне обслуговування дітей,
які є членами сімей застрахованих
осіб, у дитячих оздоровчих
закладах на 2007 рік
Відповідно до Порядку часткового фінансування оздоровлення дітей у
дитячих оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою
правління Фонду від 03.03.2006 р. №4 (із змінами і доповненнями), правління
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити на 2007 рік:
1.1. Граничні норми витрат на харчування (в частині вартості добового
набору продуктів харчування на одну дитину відповідно до норм,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р.
№1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих
закладах"), лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей
застрахованих осіб, у дитячих оздоровчих закладах (додаток 1).
1.2. Перелік дитячих оздоровчих закладів, розташованих на території
м. Києва та Київської приміської зони, на які розповсюджуються затверджені
пунктом 1.1 цієї постанови граничні норми витрат на харчування дітей, які є
членами сімей застрахованих осіб (додаток 2).
2. Виконавчим дирекціям відділень Фонду здійснювати часткове
фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах у
межах асигнувань, передбачених кошторисами регіональних програм
відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх
сімей на 2007 рік на зазначені ціні.
3. Рекомендувати робочим органам Фонду систематично висвітлювати в
засобах масової інформації питання щодо часткового фінансування
оздоровлення дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих
оздоровчих закладах за рахунок коштів Фонду.

4. Доручити голові правління Фонду звернутися до Голови Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту з пропозицією ініціювати
питання стосовно непоширення положень Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" (із змінами та доповненнями) на кошти Фонду,
передбачені за статтею бюджету Фонду "Оздоровчі заходи" на часткове фінансування
оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих оздоровчих закладах.

Голова правління

Л.С.Сачков

Додаток 1
до постанови правління Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності
від 15.03.2007 р. № 4

Граничні норми витрат
на харчування, лікування та культурне обслуговування
дітей, які є членами сімей застрахованих осіб,
у дитячих оздоровчих закладах на 2007 рік
Граничні норми витрат
(на один людино-день)

- на харчування, грн.
- на лікування та культурне
обслуговування, грн.

Дитячі оздоровчі заклади:
заміські (міські) та
з денним перебуванням,
санаторного типу, які
які розташовані
розташовані
на території
в інших
на території
в інших
Автономної
регіонах
Автономної
регіонах
Республіки
України
Республіки
України
Крим, м. Києва
Крим
та Київської
приміської зони

20
2

17
2

10
1

8
1

Додаток 2
до постанови правління Фонду
соціального-страхування з тимчасової
втрати працездатності
від 15.03.2007 р. № 4
Перелік дитячих оздоровчих закладів,
розташованих на території м. Києва та Київської приміської зони,
на які
розповсюджуються
граничні норми
витрат
на харчування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб,
у розмірі 20 гривень на один людино-день
№
п/п
1.

Найменування дитячого оздоровчого закладу

Адреса

Дитячий лікувально-оздоровчий комплекс
"Дніпровські хвилі"

м. Київ, парк "Дружби народів"

2.
3.

Дитячий комплекс "Антей"
Дитячий оздоровчий табір "Пуща Водиця"

м. Київ, Житомирське шосе, 19 км.

4.

Санаторій "Славутич"

5.

Дитячий оздоровчо-лікувальний комплекс "Вимпел"

6.

Оздоровча база відпочинку для дітей
"Супутник 1" оздоровчо-культурного
комплексу
Навчально-спортивний центр з водних видів
спорту "Славутич"
Дитячий табір "Промінь"

7.
8.

м. Київ, Пуща Водиця, вул.
Юнкерова, 76
м. Київ, Пуща Водиця, вул.
Юнкерова, 33
м. Київ, Пуща Водиця, вул.
Гамарника, 14
м. Київ, Пуща Водиця, вул.
Юнкерова, 14
м. Київ, Труханів острів
м. Київ, Бориспільське шосе, 23 км.

9.

Київське міське дитяче санаторно-курортне медичне
об'єднання дитячий санаторій "Лісова поляна"

м. Київ, Житомирське шосе, 19 км.

10.

Дитячий оздоровчий табір "Лісовий"

11.
12.

Дитячий оздоровчий табір санаторійпрофілакторій "Хвиля"
ДП клінічний санаторій "Жовтень"

м. Київ, Пуща Водиця, вул.
Юнкерова, 2
м. Київ, Урочище Колпицька казарма

13.

Дитячо-оздоровчий табір "Світанок"

14.

ТОВ "Оздоровчий табір "Лідер"

15.

Навчально-спортивний центр "Буревісник"

16.

База відпочинку "Сосновий бір"

17.

Дитячий оздоровчий табір "Сокіл"

18.

Оздоровчий комплекс "Берегиня"

м. Київ, Конча Заспа, Столичне
шосе, 27 км.
м. Київ, Житомирське шосе, 17 км.
м. Київ, Пуща Водиця, вул.
Юнкерова, 16
м. Київ, Труханів острів, Паркова
дорога
м. Київ, Житомирське шосе, 19 км.
м. Київ, Конча Заспа, Столичне
шосе, 29 км.
м. Київ, Пуща Водиця, вул.
Юнкерова, 2

19.

Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр
профспілок

20.

Дитячо-юнацька учбово-спортивна база "Зеніт"

21.

Дитячий оздоровчий табір-база відпочинку "Енергія"

Київська обл., смт. Ворзель, вул. Артема,
24

22.

Київське міське дитяче санаторно-курортне медичне
об'єднання дитячий санаторій "Орлятко"

Київська обл., смт. Ворзель, вул. Великого
Жовтня, 19

23.

Дитячий оздоровчий табір "Карасик"

Київська обл., Вишгородський рн, смт. Новосілки

24.

Дитячий оздоровчий табір "Променистий" МВС
України

Київська обл., смт. Буча, вул.
Вокзальна, 123

25.

Дитячий оздоровчий комплекс санаторного типу
"Дніпро" Міністерства агрополітики України

Київська обл., Обухівський р-н, смт. Козин,
вул. Солов'яненка, 214-6

26.

Санаторій для батьків з дітьми "Дубки"

Київська обл., м. Ірпінь, вул.
Мінеральна, 2

27.
28.

Дитячий оздоровчо-лікувальний комплекс
санаторного типу "Ясний"
Дитячий оздоровчий комплекс "Джерело"

29.

Оздоровчий табір "Лісний"

Київська обл., Обухівський р-н, с. П'ятихатки,
вул. Солов'яненка
Київська обл., смт. Буча, вул. Артема,
48
Київська обл., смт. Ворзель, вул.
Дзержинського, 5

30.

Дитячий оздоровчо-спортивний комплекс ім.
Гагаріна

Київська обл., м. Ірпінь, вул.
Ломоносова, 28

31.

Київська обл., м. Ірпінь, вул.
Комінтерну, 48
Київська обл., Обухівський р-н, с. П'ятихатки

34.

Дитячий санаторно-оздоровчий центр
"Дружний" заводу "Радар"
Санаторно-оздоровчий комплекс "Медик"
Медичного університету
Дитячий оздоровчий табір "Каштан" НТК ін-т
електрозварювання ім. Є.О.Патона
Дитячий лікувально-оздоровчий комплекс "Десна"

35.

Державне підприємство "Журавочка"

Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка

36.

Дитячий оздоровчий табір "Любич"

Київська обл., Броварський р-н, с. Літки

37.

Дитячий оздоровчий табір "Лісова казка"

Київська обл., Васильківський р-н., с. Дзвінкове

38.

Навчально-спортивна база управління з питань
фізкультури та спорту Київської обласної
державної адміністрації
Дитячий оздоровчий табір "Горбовицька січ"

Київська обл., Вишгородський р-н., с. Осещина

32.
33.

39.

м. Київ, Труханів острів, Паркова
дорога, 14
м. Київ, Труханів острів

Київська обл., Конча-Заспа, Обухівське
шосе, 33 км.
Київська обл., Броварський р-н, с. Літки

Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с.
Горбовичі

Пенсійні та соціальні внески на 2007 рік.
З 1 січня 2007 року змінилися ставки соціальних внесків до відповідних фондів.
Розглянемо хто, з чого і скільки повинен сплачувати.
Пенсійні внески
№№
п/п
1

Платники внесків

Об’єкт
оподаткування
3

2

Ставка внесків
4

Нарахування
1.

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).

2.

Підприємства (крім платників
ФСП), на яких працювали або
працюють особи, яким призначено
пільгові пенсії за Списком № 2.
Підприємства (крім платників
ФСП), на яких працювали або
працюють особи, яким призначено
пільгові пенсії за Списком № 1.

3.

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

100%
Сума
фактичних
витрат на виплату і
доставку
пільгових
пенсій
(розраховує
Пенсійний фонд)

50%

Утримання
4.
5.
6.

7.

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.

Заробітна
плата,
винагороди
за
виконані роботи за
ЦПД, що включають
до
загального
оподаткованого
доходу,
та
суми
допомоги
по
тимчасовій
Особи, які працюють на непрацездатності
посадах,
роботу
на
яких
зараховують до трудового стажу на
отримання пенсії за спеціальними
законами України (у т.ч. наукові
працівники)

0,5% - з частини
доходу,
що
не
перевищує прожиткового
мінімуму
працездатної особи*;
2%
- з частини
доходу
більше
прожиткового
мінімуму.

Частини доходу:
до 150 грн. – 1%;
від 151 до 250 грн. –
2%;
від 351 до 500 грн. –
3%;
від 501 грн. – 5%
* З 1 січня 2007 року – 525 грн., з 1 квітня – 561 грн., з 1 жовтня – 568 грн.

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),
що обкладають податком з доходів фізичних осіб.

4

1,5%

Утримання
Наймані працівники

2.

Зарплата найманих
0,5% - якщо доход
працівників,
яку не більше прожиткообкладають податком вого мінімуму для
з доходів.
працездатної особи.
1% - якщо доход
більше прожиткового
мінімуму.

Внески на випадок безробіття
Нарахування
1
1.

2
Підприємства,
установи,
організації або уповноважений ним
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),
що обкладають податком з доходів фізичних осіб

4

1,3%

Утримання
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.

2.

3.

0,5%
Оплата
праці
найманих працівників,
яку
обкладають
податком з доходів
фізичних осіб

не утримують

Внески від нещасного випадку на виробництві
Нарахування
1
1.

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

3

4

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

Страховий тариф 2

Страховий тариф (у
відсотках до фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників)

Клас професійного
ризику виробництва

Страховий тариф (у
відсотках до фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників

Клас професійного
ризику виробництва

Страховий тариф (у
відсотках до фактичних витрат на
оплату праці найманих працівників

Клас професійного
ризику виробництва

2. Страхові тарифи визначає Фонд страхування від нещасного випадку
виходячи з класу професійного ризику галузі, до якої віднесено страхувальника. На
2007 рік відповідно до ст. 91 Закону про Держбюджет:

1

0,66

24

1,20

47

2,14

2

0,67

25

1,23

48

2,16

3

0,68

26

1,29

49

2,18

4

0,69

27

1,35

50

2,35

5

0,70

28

1,41

51

2,37

6

0,72

29

1,48

52

2,42

7

0,73

30

1,50

53

2,44

8

0,75

31

1,51

51

2,47

9

0,76

32

1,55

55

2,56

10

0,78

33

1,56

56

2,64

11

0,80

34

1,67

57

2,91

12

0,82

35

1,68

58

2,92

13

0,83

36

1,76

59

3,00

14

0,85

37

1,77

60

3,38

15

0,90

38

1,86

61

3,66

16

0,94

39

1,87

62

3,80

17

0,96

40

1,89

63

4,09

18

1,03

41

1,90

64

4,30

19

1,06

42

1,93

65

6,51

20

1,07

43

1,95

66

6,62

21

1,08

44

2,00

67

13,60

22

1,09

45

2,01

23

1,16

46

2,09

Максимальна величина фактичних витрат на оплату праці найманих
працівників (гранична сума заробітної плати (доходу)) з якої сплачують страхові
внески у 2007 році становить: - з 01.01.07 р. по 31.03.07 р. – 7875 грн.;
- з 01.04.07 р. по 30.09.07 р. – 8415 грн.; - з 01.10.07 р. по 31.12.07 р. – 8520 грн.

Податкові соціальні пільги у 2007 році.
Новий розмір мінімальної заробітної плати (400 грн.) вплинув на розміри
податкових соціальних пільг. Відповідно до чинної з 01.01.06 р. редакції пп.6.1.1
Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” розмір загальної соціальної
пільги встановлюється у розмірі 50% однієї мінімальної зарплати (у розрахунку на
місяць), встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (200 грн.).
Право на пільги в кожному з місяців 2007 року зберігається, лише якщо
заробітна плата особи за відповідний місяць не перевищує 740 грн. (525 грн. х 1,4 та
округлені до найближчих 10 грн.). Якщо ж працівник користується підвищеною
пільгою на дітей, то ця сума збільшується кратно кількості дітей. Пільги
застосовуються до доходів нарахованих як заробітна плата, починаючи з місяця, в
якому подано відповідну заяву, в якій працівник повинен записати підпункт пункту
6.1 Закону про доходи, в якому визначено його категорію. Припиняють надавати
пільгу з податкового місяця, в якому платник подав заяву про відмову від неї або
припинив трудові відносини з працедавцем.
Загальну пільгу надають без заяви, лише якщо на 1 січня 2004 року
працедавцем велися трудова книжка на такого платника податку.
Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, зі змінами,
визначені такі соціальні нормативи та виплати:
Прожитковий мінімум на 2007 рік
Категорія осіб

з 01.01 по 31.03

з 01.04 по 30.09

Загальний показник

492

525

532

Діти віком до 6 років

434

463

470

Діти віком від 6 до 18 років

558

595

604

Працездатні особи

525

561

568

380

406

411

Особи,
які
працездатність

втратили

з 01.10 по 31.12

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2007 р. – 400 грн. на місяць, з 1
квітня – 420 грн., з 1 липня – 440 грн., з 1 жовтня – 460 грн.
Допомога при народженні дитини - у розмірі 8500 грн. виплачують
одноразово 3400 грн. а потім по 425 грн. щомісяця протягом року.
Допомога по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку* - з
квітня – 129,03 грн., з 1 жовтня – 130,64 грн.
* Зазначена мінімальна сума допомоги, що виплачується з урахуванням індексації. Підвищений розмір
дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи і середньомісячним доходом сім'ї в
розрахунку на 1 людину згідно з порядком, затвердженим постановою КМУ від 11.01.07 р. № 13.

Мінімальний розмір пенсії за віком:
з 01.01 по 31.03 – 380 грн.;
з 01.04 по 30.09 – 410,06 грн.;
з 01.10 по 31.12 – 415,11 грн.
Максимальний розмір пенсії з 1 січня 2007 року (з урахуванням доплат,
надбавок тощо), призначених (перерахованих) у 2006-2007 роках відповідно до
законів України „Про наукову і науково-технічну діяльність” та „Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” не може перевищувати 12
мінімальних розмірів пенсії за віком.
Неоподаткована благодійна (матеріальна) допомога з 01.01.07 р. – 740 грн.
( якщо одержувач має право на соціальну пільгу).
Підготував Є.І.Меркулов
Лікарняна каса. – До нової якості медичних послуг.
З ініціативи ЦК профспілки, підтриманої Президією НАН України, створена
громадська організація – Міжгалузева лікарняна каса „Науковець”. Її мета – надання
додаткових можливостей для покращення медичного обслуговування з боку Лікарні
для вчених, поліклінік та інших лікувально-оздоровчих закладів.
Медична програма діяльності МЛК „Науковець” передбачатиме: амбулаторнополіклінічну допомогу; лікування в умовах стаціонару (у т.ч. спеціалізоване і
консультативне, з залученням сучасних центрів діагностики); швидка допомога;
медикаментозне забезпечення.
Для реалізації зазначених задач лікарняна каса повинна мати відповідні
фінансові можливості, які будуть створюватись шляхом отримання членських
внесків, безповоротної фінансової допомоги, в т.ч. гуманітарної, добровільних
пожертвувань.
Членами МЛК „Науковець” можуть бути фізичні особи – працівники
Національної академії наук України та члени їх сімей, а також працівники галузевих
академій наук, викладачі вищих навчальних закладів, які прикріплені до Лікарні для
вчених.
Передбачено також колективне членство юридичних осіб.
Оскільки МЛК „Науковець” створена недавно, то необхідний певний час для
вирішення ряду організаційних питань періоду становлення, перш ніж вона
приступить до безпосередньої діяльності по виконанню своїх статутних завдань.
Найближчим часом ЦК профспілки більш детально поінформує академічну
громадськість про напрямки роботи МЛК „Науковець” і умови вступу до лікарняної
каси.
Комісія ЦК профспілки
з соціальних питань

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ!
Показники середньої заробітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки, які застосовуються для
призначення „наукової” пенсії:
грн.
Місяць

1996
рік

1997
рік

1998
рік

1999
рік

2000
рік

2001
рік

2002
рік

2003
рік

2004
рік

2005
рік

2006
рік

Січень

103,28

126,68

136,82

148,16

180,97

253,39

320,76

400,59

499,66

640,86

864,91

Лютий

108,95

126,36

137,85

152,03

190,62

263,66

328,70

391,20

510,06

666,76

904,62

Березень

117,55

135,15

149,76

166,61

210,62

281,03

354,81

415,49

545,07

722,01

986,65

Квітень

116,28

133,14

146,39

165,53

205,35

288,93

355,78

422,58

547,90

733,73

984,29

Травень

119,44

139,53

148,61

168,87

213,21

302,96

358,88

439,26

554,96

764,29

1002,88

Червень

125,47

144,30

158,01

180,76

228,78

317,81

377,41

476,16

601,45

823,10

1063,59

Липень

130,46

151,44

159,21

183,27

238,49

327,31

398,10

489,50

607,97

837,45

1078,86

Серпень

129,99

147,67

153,21

180,94

247,44

329,33

390,07

479,16

604,19

831,06

1073,10

Вересень

132,70

150,34

156,40

186,44

249,04

326,34

391,14

498,27

630,82

865,02

1086,58

Жовтень

134,87

149,65

156,07

186,85

254,11

335,75

397,49

498,34

636,21

882,10

1088,07

Листопад

132,27

147,07

155,54

190,39

257,58

334,44

395,70

489,52

644,27

896,58

1103,90

Грудень

151,51

165,81

176,09

218,88

296,26

378,45

442,91

550,95

703,77

1019,71

1277,00

Середня
за рік

125,23

143,10

152,83

177,39

231,04

311,62

376,33

462,33

589,62

806,19

1041,47

Показники середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях
національної економіки, для призначення пенсій відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1783 „Про заходи щодо
поліпшення пенсійного забезпечення громадян” відповідно до Закону України
„Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за 2006 рік
Місяць

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Середньомісячна

За даними Пенсійного фонду України, грн.

781,51
819,16
883,99
877,46
905,17
998,69
932,86
924,65
959,67
965,75
988,70
1104,33
928,81

Погоджено

Затверджую

Голова ЦК профспілки
працівників НАН України

Керуючий справами Національної
академії наук України

____________А.І.Широков
17 квітня 2007 р.

__________________В.В.Арсенюк
17 квітня 2007 р.

ГРАФІК ЗАЇЗДУ
в ДП „Будинок творчості вчених "Кацівелі” НАН України”
на 2007 рік (18 днів перебування на відпочинку)
1

2
3
4
5
6
7

01 червня
20 червня
09 липня
28 липня
16 серпня
04 вересня

18 червня
07 липня
26 липня
14 серпня
02 вересня
21 вересня
23 вересня - 10 жовтня
-

Директор

В.В.Ковшун

Головний бухгалтер

Л.В.Кривошея

Погоджено

Затверджую

Голова ЦК профспілки
працівників НАН України

Керуючий справами Національної
академії наук України

____________А.І.Широков
17 квітня 2007 р.

__________________В.В.Арсенюк
17 квітня 2007 р.

РОЗРАХУНОК
середньої вартості путівки на 2007 рік
по ДП „Будинок творчості вчених „Кацівелі " НАН України"
для співробітників НАН України (на одну особу)
18 днів перебування

Місць в
кімнаті

Середня
вартість
путівки в
грн.

Заїзди

Одномісні

І
2060

II
III
IV
V
VI VII
2215 2335 2450 2450 2215 2060

2255

2-х місні

1890

2025 2135 2210 2210 2025 1890

2055

Кімнати
„люкс"

2483

2556 2644 2809 2809 2556 2483

2620

Директор
Головний бухгалтер

В.В.Ковшун
Л.В.Кривошея

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

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. 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

