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Колективний догriвiр укладено з метою регулювання соцiально-трудових
вiдносин, посилення соцiального захисту, економiчноi i соцiальноi
стабiльностi, соцiальних гарантiй Bcix членiв трудового колективу

установи

1. зАгАльнI положЕння

1.1. Колективний договiр (надалi КД) укладений мiж .Щирекцiею
Iнституту проблем машинобудування iM. А. М. Пiдгорного Нацiональноi
академii наук УкраiЪи (надалi IПМаш iM. А. М. Пiдгорного НАН Украiни), в
особi директора академiка НАН Украiни Русанова Андрiя Вiкторовича, що
мас повноваження вiдповiдно до Статуту iнституту, з однiсi сторони, i
Профспiлковим KoMiTeToM IПМаш НАН УкраТни профспiлки працiвникiв
НАН Украiни (надалi ПК), в особi голови профспiлкового KoMiTeTy ОрловоТ
Наталi Олександрiвни, що мас повноваження вiдповiдно до рiшення зборiв
трудового колективу iнституту, з другоi сторони (надалi Сторони).

1.2. КЩ укладений вiдповiдно до Закону Украiни "Про колективнi
договори", н? пiдставi чинного законодавства Украiни, ГенеральноТ угоди та
"Га-шузевоi угоди мiж Президiею Нацiональноi академiТ наук УкраiЪи й
I_{ентральним KoMiTeToM профспiлки працiвriикiв Нацiональноi академii наук
Украiни Ha2O2t-2022 роки", а також прийнятих сторонами зобов'язань.

1.3. Метою КД е встановлення вза€мних зобов'язань CTopiH для

реryлювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин в
iнститутi, створення умов для пiдвищення ефективностi роботи iнституту.

1,.4. Первинна профспiлкова органiзацiя IПМаш НАН УкраiЪи е

скJIадовою частиною Профспiлки працiвникiв НАН Украiни.
,.Щирекцiя та ПК е гарантами виконання КД, безпосередню

вiдповiдальнiсть за виконання якого зi сторони .Щирекцii несе персонаJIъно

директор iнституту, а зi сторони ПК - голова ПК.
1.5. КД укJIадено на 2021 piK i дiе до укладання нового колективного

договору. BiH набувае чинностi з дня його прийняття заг€шьними зборами
трудового колективу та набувае чинностi з моменту його реестрацiТ у
Немишлянськiй районнiй адмiнiстрацii м. Харкова.

1.б. КД складасться iз дванадцяти роздiлiв i мае BiciM додаткiв, якi е йо-
го невiд'емною частиною.

1.7. Якщо в перiод дii КД булуть прийнятi iншi законодавчi й
нормативнi акти, то КrЩ повинен дiяти в рамках цих aKTiB.

1.8. ,Щодатки приймаються одночасно iз КД на заг€шьних зборах
трудового колективу iнституту i е Його невiд'смною частиною.

1.9. КД е обов'язковим для виконання у Bcix пiдроздiлах iнституту.
Його дiя поширюеться на Bcix працiвникiв iнституту, незсLlrежно вiд форми
трудового договору та iхньоi прин€tлежностi до iнших профспiлок або



громадських органiзацiй (об'сднань), включаючи
вiдривом вiд виробництва, i докторантiв.

aJ

аспiрантiв, що навчаютъся з

Безпосередню вiдповiдальнiсть за виконання окремих пунктiв КД
несуть посадовi особи й представники ПК у межах cBoix tIовноважень
(вiдповiдно до додатку).

1.10. Жодна зi CTopiH, яка укл€ша КЩ, не мас права в однобiчному
порядку призупинити виконання прийнятих на себе за цим КЩ зобов'язань.
З положеннями КЩ Bci спiвробiтники iнституту ознайомлюються в мiсячний
TepMiH пiсля його реестрацii.

1.11. Протягом дii КД можуть вноситися змiни i доповнення до нього.
У разi введення в дiю законодавчих aKTiB, постанов та розпоряджень
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи або Президii НАН Украiни, змiн i доповнень до
Угоди, що вимагають внесення змiн (доповнень) до КД, рiшення про
запровадження цих змiн (доповнень) приймаються спiлъно з Щирекцiсю та

розглядаютъся Комiсiею з контролю виконання КД 2021 р. (персональний
склад KoMiciI наведено у додатках) для внесення в нього змiн, пiсля чого
пiдлягають затвердженню на заг€шьних зборах трудового колективу й
оформляються протоколом.

Щiя КЩ може бути припинена лише за обопiльною згодою cTopiH, що
його пiдписа_тrа, пiсля вiдповiдного рiшення зборiв трудового колективу. У
разi реорганiзацii IПМаш iM. .А. М. Пiдгорного НАН Украiни КЩ зберiгае
чиннiсть до набуття чинностi новим Колективним договором.

t.|2. Змiст КД затверджуеться на загаJIьних зборах трудового
колективу iнституту. Оригiнали КЩ зберiгаються у директора iнституту та
голови ПК, копii * в Управлiннi працi та соцiального захисту населення
Адмiнiстрацii Немишлянського району XapKiBcbKoi MicbKoi ради, KoMiTeTi
профспiлки
доступними

працiвникiв iнституту та у вiддiлi кадрiв. Робочi копii е

для Bcix працiвникiв, докторантiв i аспiрантiв iнституту. Текст
К! розмiщуеться на сайтi iнституту.

1.13. Працiвникiв, яких приймають на роботу, або докторантiв,
аспiрантiв, яких зараховують на навчання, вiддiл кадрiв чи завiдувач
аспiрантури iнституту ознайомлюс з КД одночасно з наказом про прийняття
на роботу або навчання незаJIежно вiд iх членства у профспiлцi.

2. зАгАльнI зоБов,язАння дирЕкцIi Iнституту Й
ПРОФСПIЛКОВОГО KOMITETY

.Щирекцiя й ПК визнають КД 2021 р. нормативним актом, на ocHoBi
якого вирiшуються питання щодо реryлювання Bcix трудових, соцiально-
економiчних, науково-виробничих та iнших вiдносин в iнститутi протягом дii
цъого К,Щ.
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Щирекцiя зобов' язу€ться :

2.1. Здiйснювати Bci можливi заходи для збереження i якiсного росту
кадрового науково-технiчного потенцiалу iнституту.

полiпшенню умов працi, рацiональному використанню фiнансування
iнституту з рiзних джерел для формування фо"ду оплати працi Bcix його
пiдроздiлiв.

2.3. Погоджувати з ПК накази,
трудових прав та пiльг працiвникiв.

2.4. Слрияти отриманню замовлень

2.2. Систематично проводити, разом з ПК, роботу по вдосконzLленню та

розпорядження, що стосуються

на виконання науково-дослiдних
робiт вiд НАН Украiни i виконанню цих замовлень в обсязi передбаченому
Статутом iнституту, фондом його заробiтноТ плати, достатнiм для виплати
основноТ заробiтноi плати вiдповiдно до штатного розпису. Здiйснювати
контроль за розподiлом обсягiв робiт керiвниками тем i проектiв разоь,r iз
завiдувачами вiддiлiв таким чином, щоб при ik якiсному та своечасному
виконаннi Bci працiвники отримув€Lли повнiстю та свосчасно нsLлежну
заробiтну плату.

2.5. Здiйснювати оперативний контроль за виконанням запланованих
науково-дослiдних робiт i свосчасно iнформувати про плановi та фактично
використанi обсяги вiдповiдного фiнансування наукових керiвникiв НЩР, якi
с вiдповiд€lльними розпорядниками коштiв по цих темах.

2,6. Здiйснювати контроль за дотриманням в iнститутi норм
законодавства Украiни про працю.

ПК зобов'язусться:

2.7. Проводити роз'яснювzLльну роботу щодо формування дбайливог0
та вiдповiдального ставлення до майна iнституту в цiлому та його
пiдроздiлiв, ощадливого використання виробничих pecypciB та матерiальних
цiнностей.

2.8. Забезпечувати захист прав та соцiальних гарантiй працiвникiв.
2.9. Сторони зобов'язуються оперативно вживати заходiв по усуненню

передумов виникнення колективних трудових спорiв (конфлiктiв) та
прагнутимуть вреryлюванню конфлiкту шляхом примирних процедур, у
порядку, визначеному чинним законодавством.

2.10. Комiсiя з трудових спорiв обираеться на загzllrьних зборах
трудового колективу та дiе згiдно з КЗпП Украiни (iндивiдуальнi трудовi
спори). Сторони контролюють дотримання режиму роботи спiвробiтЕиками
iнституту, який е обов'язковим для Bcix спiвробiтникiв вiдповiдно до "Правил
внутрiшнього трудового розпорядку для спiвробiтникiв IПМаш iM.

А. М. Пiдгорного НАН УкраiЪи, або встановлених трудових режимiв.



. 3. трудовI вIдносини

.Щирекцiя зобов' язу€ться :

3.1. Укладати трудовi договори з працiвниками в порядку,
передбаченому чинним законодавством.

3.2. Не включати до трудових договорiв умови, що погiршують
становище працiвникiв порiвняно з чинним законодавством УкраiЪи lTpcr

працю та ратифiкованими УкраТною нормами мiжнародног0 трудового права"
3.3. Приймати на роботу наукових працiвникiв на контрактнiй ocнoBi

вiдповiдно до законiв Украiни (п. 3.СТ 21. КЗпП Украiни).
3.4. Умови контракту не можуть погiршувати становище працiвникiв

порiвняно з чинним законодавством i КД.
3.5. Застосовувати контрактну форму при прийняттi на роботу у

випадках, визначених чинним законодавством Украiни. Надавати повFIу
iнформацiю про умови контракту.

3.б. Не вимагати вiд працiвникiв виконаЁ{ня робiт, не обумOвлених
трудовим договором, посадовою iнструкцiсю, умовами KoIiTpaKTy.

3.7. Подавати штатний розпис на затвердження до IIрезидiТ ШАН
Украiни пiсля його погодження з ПК.

3.8. Забезпечувати дотримання працiвниками трудовоТ дисциrr;riши,
Правил внутрiшнього трудового розпорядку, своечасне i точце ЕикOнання

розпоряджень дирекцii, трудових та функцiональних обов'язкiв.
3.9. Спiльно з ПК вносити змiни i доповнення до Правил внутрiшrнъOго

трудового розпорядку iнституту, затверджувати ik на загальних зборах
трудового колективу.

3.r0. Надавати працiвникам роботу вiдповiдно до ik професiТ, займаноТ
посади та квалiфiкацiТ.

3.11. Розiрвання трудового договору з працiвниками з Тх iнiцiативи
здiйснювати у випадках, визначених п. З, 4, 7,8 СТ 40 Кодексу законiв i]pо
працю Украiни, а також звiльняти на пiдставах, з€}значених у п" i, 2 i б ттlеТ

cTaTTi, лише у випадках, якщо неможливо перевести працiвника, за його
згодою, на iншу роботу, та за попередньою згодою з ПК.

3.12. Не допускати звiльнення працiвника в перiод його тимчасовслi
непрацездатностi (KpiM випадкiв, передбачених п. 5 СТ 40 Кодексу законiв
про працю УкраiЪи), а також у перiод перебування його у вiдrтустцi (клiлд

випадку лiквiдацii).
3.13. Переважне право на заJIишення у разi скорочень чисельностi чи

штату працiвникiв у зв'язку зi змiнами в органiзацiТ виробництва i працi
надаваеться працiвникам вiдповiдно до СТ 42 Кодексу законiв пр0 пращю
УкраТни.



l

з.14. Iнформувати працiвникiв про HoBi вакансii, посади та робочi мiсця

i надавати iм право на iх замiщення, дотримуючисъ квалiфiкацiйних вимог.

з.15. Свосчасно iнформувати спiвробiтникiв про HayKoBi конкурси,

гранти, конференцii за тематикою iнституту.
з.lб. Проводити атестацiю працiвникiв вiдповiдно до Положення,

затвердж."о.о Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪ и, та розпоряджень ПрезидiТ НДн
Украiни.

з.17. Не пiдлягаютъ атестацiТ дiйснi члени (академiки) i члени-

кореспонденти Нацiональноi академiТ наук УкраiЪи та iншi категорiТ

працiвникiв вiдповiдно до дiючого законодавства
з.18. Завiдувачi основних наукових вiддiлiв обираютъся на конкурсниХ

засадах i призначаються на посаду директором iнституту за погодженням з

президiею ндн Украiни на строк не бiльше 5 pokiB з гIравом переобрання ще

на один строк.
3.19. конкурс не проводиться у разi замlщення ВаКаНТНО1 ПОСаДИ

завiдувача основних наукових вiддiлiв дiйсними членами (академiками) та

членами-кореспонДентами НацiональноТ академii наук Украiни,
з.20. Щля працiвникiв iнституту може запроваджуватися дистанцiйна,

надомна робота та встановлюватися гнучкий режим робочого часу. При ук-
ладаннi rруло"о.о договору про дистанцiйну роботу або про надомну роботу

додержання такого договору е, обов'язковим,
На час загрози поширення епiдемiТ умова про (дистанцiйну) надомну

роботу та гнучк"й p.n ", робочого часу може встановлюватися ,Щирекцiею

"iдrrо"iдrrим 
розпорядженням, погодженим з Пк, без обов'язкового укладан-

ня трудового договору
ВиконаН"" д".iuнцiйноi, надомноi роботИ не тягне за собою будь-яких

обмеженъ обсягу трудових прав працiвникiв та передбачае оплату працi в по-

вному обсязi та строки, визначенi трудовим договором.
пк зобов'язу€ться здiйснювати контроль за виконанням положень

цього роздiлу.

4 РОБОЧИЙ ЧДС, ГОДИНИ ВIДПОЧИНКУ

Щирекцiя зобов' язусться :

4.1. Щотримуватися встановленоi законодавством трив€lJIостi робочого

на тиждень.
4.3. Режим робочого часу, початок i закiнчення роботи, перерва на обiд

встановлюються Щирекцiею за погодженЕям з ПК в Правилах внутрiшнього

трудового розпорядку
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4.4. Ilaпcpeltcl,,tlri свя,гкоi]их. тtсробочих ;trriB r,ривzuliс,гl, робо,ги
скорочу(,1,1lс5l Iitl (Ultly I,tl,IlиIlу (С'l'5j.73 Ko,ltclкcy,].lKotIiB lrpo llраllю УкраТrrи).
Ilя II()рма II()lIIирlt-l(,,I,ься IIil R14Ilа/lки rlcrpe}locy в ус,гаIlовJIеI,1ому IIоряllку
Ilсрс/lсвя,l,коt]оI,сl /ItIя lla iltItrий /lcIll) ,ги)кtlя ,] Mc,I,oIo об'с/tлtанltя llt{iB lUIя
вiдltоч и I,1ку.

4.5. I}с,гаIjоl]JIIоI]аl,и час гIочаl,ку i закiLl1-1еt]Ilя IIерсрI}и /IJIя вil{Ilочинку i

харчуваtIl t я зt,iдt-tо з l lраlзилам и IjIIу,грi tl t гl bo1,o Tpylloвo t,o розпорядку.
4.б. УзI,о/l}кува,ги з ГIК буztь-якi змittи режиму праtli, заг]рова/Iх{еtlня

tIових рсх<имiв робо,ги в окремих гliлроз.,1i.lIах, /lJIя ка,геr,орiй або окремих
lIраlliвtrикiв, ltсlвi/lсlм.ltяти праrtiвlrикilз ltpo ,гакi змiltи за /]I]a мiсяцi /to j'x

заIIроваll}кеt] [{я.

4,7 , I]с,гаltов"гIlоt]а],и рех{им I{eI]oI]IIot,o робочоl,о Llacy (IteltoBlloгo
робочог,о ;ttrя або llcIloBIloI,o робо,-lоt,о 

,tи)кtIя) з iнilliа,гиви 11ирекlrii'(за угоltою
cтopirI) в ittсти,гуr,i, .llиtttс BiдrroBilltIo до чиIlIlоI,о заI{оllавс],ва.

4.8 /[,.llя tIаукоl]их lrраltitзltикiв r,a ilIIIIих сlliвробi,гltикiв irrсr,и,гуr,у може
всl,аIIоI]JIIоt]аl,гися I,1Iуr.lц"й ре>ким робо.tоt-о часу ,I,a tra/loM[la або l1ис,гаlllliйttа
роOоl,а. lзi.ltr t<ltзi,,lItсl llo я Kol ]aIIpOBai lжу(]1,1)ся rIpaltl iз[)()UOla. l]I.rIII()l]l/rltI() llO ЯКОl ]аIIРОВаilЖУ(]l'l)СЯ РС}I(ИМ rIPaItl lЗ
caMopcrI-yJlloI]atIIiяM часу I1очаl,ку, закitt,-lсt-tttя i,гриваllосr,i робочоr,о часу
BIIpo/(oB)l< робочоl-о /ttlя, з /lо,гримаIIIlям вимо[,с,г. 50-52 i 56 КЗrrII УкраТrrи.

4.9. За"lrуча,ги сгliвробiтttикiв,до робоr:и у вихi:tlli дrli ,ltопускастLся /lJlя
викоIIаIItlя lTcBi/lK.llal]Ilиx, уеlrере7lбачеFIих, завда]lь, Bilt ,гермittовсlс,гi

викоlIаIltlя як14х заJIежи,гь t{a/laJIi ltорма;tьl1ий xi/l виt<оlлаrлllяr робiт illс,гит,у,гу, у
разi IlpoBci(cIItIrl бсзlrсрервIlих сксllсримсtl,гiв l,а у виIlа/tках. l]изtlачеt]их
законо/lаI]с,гвом УкраТttи, за IIисьмовим наказом /1иректора. Комltеttсаrliя
робоl,и у влlхiдttий /tctlb провоlIи1,I)ся за згодоIо cтopirl у гроIIJоlзiй,tрормi у
tloltl;iйrroMy розмiрi, абсl Ilа/lас],I)ся illlltий /lcIIb вiitllсlчиItку, який [Ie

оIIJ]аLlусl,ься, а за робсl"l,у у вихiлllий /tcllb с,гаl]Jlя,l,Lся t|lакr,и.tllсl BiltltpaltboBatti
I,о/tиIIи. якi оIIJIаLIуtо,1,1,ся в oilt.IIli,lpllсlMv ро,змilэi.

4.10. Llac ltрtlс'гоIс.l ,] IIсза.rIс,iliIlих tзiii rlраrtitзltиt<iв IIриlIиII оIIJIаI{у(],гься з
p(),]paxvIiK\/ lIc lILt)lit]c Iзiil ,,lBc-lx l,pcl,14II гари(llrоi с,гавки (tloca/lcllзo1,o clK_lla.,ty).

.1.I l. IJc,l,arIoBJIltll]it,I,i,J jlcltljIal,1,1. rtсрс/tбачсtti t,аJlу.]сt]ою Yt.cl/loKr MiiK
IIartiotra,rlI)tIoI() ака/tсмiс:ю IIаук i Ilрофсlti.ltкоtо lIраltilзttиrсiв [[alliotla-llbtIcrT
aKa,'tcMii' llayK УкраТrли па 2021-2022 роки r,а Bi/tttoBiлlro lto llоста}-Iоt]и Кабiне-
,гу N4irriс,грiв УкраТгrи Bi/,t 01.0В.92 р ЛЪ 442.

tI К зобов'язусться з/]iйснюваr,и Kolrl,poj] ь за
IIoJlo}Kct{ ь I lboI,o роз2цi",rу.

викоIIаlltlri]\1

f



5. вчtря/ц)Itt]н tIя, I}IllI Iус,гки

ldи рекlriя :lобовО lt зусться :

5.1. IIаlrраII]JIя,ги у вi:tря.ltя{еlIIIя rrраrtilзllикiв зl,i/trtо з tlocl,aIloBoro Кабi-
rrcтy N4irliс,грirз Украi'rrи lзi,,t 02.02.20ll р. ,Nч 98 ((Ilpo сушли l,а cкJla/l ви"гра,г IIа

вiitря,rtжс}itlя,,tсряiilIJtIих с.;tyясбtlвltilз. al l,акож itttltllx осiб. IIto }lа[IраRJIяlо,гься у
вi/tря/trксttttя lliltttрис,мс,гвами, ус,гаIIоl]ами, о[)гаIli:зirIliями, якi lloBllic,l,to або
Liacl,KoBo уl.риму}оl.ься (сРiпаrrсуюr.ься) за paxyIloK бtо/iже'гttих кtlttt'ГiВ>> 1'а

IrlcтpyKrliT 11po с"llужбовi вiдрядl>tсеtlttя t] межах УкраТни ,га за кордоrI,
зат,I]ер/lжелtоТ паказом N4ilricTepcтBa (liгrаrrсirз Украiни вiд l3.03.199В р. Nb 59.

С,гроl< lзi2lрялrкс}Illя в межах Украi'lrи }]е мо)ке tlерсвиlllуваl,и 30 каlrегr/lарних

/lгriв, за Kop/totI - 60 KaJlcHllapliиx,rtttiB. С,грок вi/lряля<енгlя наукових
llраllitзttикiв. якi I{аIIраI]JIяIоl,ься на стажуI]аtIrIя /(о 1,1ровilцних виII(их

}IавчаJlьIIих закJIа/tiв r,a r{аукових yc],a[roB в YKpaTlli тa за KoplloH, t{e гIоt]ипсt,{

IIеревиIltуваl,и IIIic1,1, мiсяltiв, а асгliран,гiв,га докl,ораllтiв - /tBa мiсяrti.
5.2. Ilа.ltаваr,и Illорiчrri octtoBlti вi;1llусr,ки сlriвробiтIlикаN{ irtс,ги,гуr,у

Bi/ltrotзi/trlo ilo чиIlIlо[,о закоIiодавс,гва (lJaKolr Украi'lrи "IIро вi,,iпус,гки" l,a ittttIi
tIopMal,иBtti акl,и), а r,aKo>l< IIос,l,агtови Kaбirrcтy IVlilliс,грirз Украi'rlи.JS 346 Bi,lt

l 4.04.91 р. (,зi,змi llами й оtlов}IсtItlями),гакоТ,грllва;tос,гi :

;tирек,гсlрсlвi. зас,гуII1,1:и к?м jlирск,гора ,l tlаtукоlзоТ робо,ги, учеLlому
сскрс,гарсвi, ксрitзtlикам IiаукоI}их lliltроз,,ti"гtiв, 1,oJl()I]tIoMy, гtpoBi;,1lloMy й

cTaplIloмy IIayкoBoмy сlliвробi,гrrикам, [Ilo маlо,гь lrayKoBi cтyгIet-ti:
* lloKтopa llayк -.- трива;liс,гто 56 каJIеFIдарних /trtiB;

каtillида,га наук 42 каJIе}I/1арttих днi;
- r,i. lI(o Ile маIо,гь IlalyKot]o1,o сl,уI]с[Iя - 28 каJ]еtI/lарltих /trriB;

- iltltIt.lM llаукоI}им сllilзрсlбi,гrrикам IIезаJlсжIlо tзi/1 ttаявttос,l,i llayKol]oI,o
сl,уrIсIIя 2В ка.llе}I/lарtIих .,tгtiB;

- BciM ittlttим ltраtliвltикам ittсr,иту,гу * 24 калеll/tарних /tlli.
5.3. 1-Iаltава,ги IIраllilзlrикам з t,IctIopMoBallиM робо,;им /tIIcM /lодаткову

вi.,trlус,гку,r[о 7 KaJIcIr/tapII}.lx 11Ililз (rrcpc.lliK IIoca/l у,Ilo/tal,Ky), BiltlloBi/ltto l1ilочо-
l о зi.,l Ii() I l, lll l]c l lJi,l .

5..l. llа.,tавtt,гlt llpaItiBIlиKa,l]\1, ,зi,tйllяrим lIa р<lбо,гах ч tltкi/utивих i ,гяrкких

yMot]ax rrparli (cl,. 7.8 l}aKolly Уr<раi'rrи "lIpo tзi/ltrус,l,t<и", ЗакоII УrtраТtrи "IIро
oxopotiy tlpalli"), /10/tа,гкоl]i вi;llrус,гки t] розмiрах, I]с,гаIlовJIеIlих
закоtiо/lаI]с,гt]ом. "I'рива,чiс,гь 1,аких lliдltlycтoK t]сl,аI{овJ]Iосl,ься за резулLl,а,I,ами
аl,ес,гаIцii'робочих MicI(I) за умовами trpalli й часу зайлtяr,ос,гi праlIitзlлика в Ilих
yMol]ax.

5.5. Збсрit,аr,и lзi/tпус,r,ки pattillre }]c,гa}ioI]Jlettoi заl,а.ltьrtоТ ,гриI]аJIос,гi за
сlliвробi1,IJиками, якi маJIи вi.ltllус,гки бi;lt,ttIoT триI]аJIос,гi, tli>K Ile rIере/Iбачено
Закоttом Украi'llи "Ilpo вiltlrус,гки", Ila BecL ttepio21 l'хllt,til'робо,ги lз illс,ги,гуr,i tta

IIocallax, якi /tава"rtи i'M ltраlзо Ila ltto rliдlrуgl,цу.



9

5.6. СК.Тrа/lаТИ грасРiк tltорiчних oIlJlaI]yBaI{иx вiдгrус,гок i llоголжува,ги iз
ПК IIс Itiзltitltc l5 сiчrrя llоточltlоI,о року. l[огrускас,гься, з об'скт,ивtIих
обст,авиlt, tIepcliece}Illя rrlорiчrlоТ вiдпус,гки в мея(ах IIо,гочIlоI,о року.

5.7. IIа,,tаваr,и сlliвробi,гIlикам ilrсr,иr,у,гу tli;lrrусr,ки бсз збережеttl.tя
зарсlбi1,1rоt'll.;tа,ги,t poiltlI{}Iиx обсr,авиlt iз ittlrrиx llриLIиtt tзi/IIlоtзiltttо llo cr,.2.5,
2(l закоttу Украi'rrи "I Ipo tзi;lltусl,ки".

5.8. llpartiI]lIиKaM irrc,r-иi,yтy Ilаllаlо,гься /[o/tal,KoBi lli,,ttrусr,ки вi:tltсrtзi/tttо

zto розlti"llу III 13aKorly УкраТни <lIpo вi7llrус,гки> у зlз'язку:

- з llав,jаrIням;

- з I{енормоваI{им робочим ltI{eM;

- у 
,]в'язку з llрофсtti,llкоtзим tIаI]чаtItIям;

l l]()рчi Bi,,trlycl,Klr:
* cotlia;tbrli вiдгrус,гки;

- iltlIIi /(о/lа,гкоI]i вi7lltус,гки, llcpe/lбa,lerti закоIlо/lавс1,|]ом.
5.9. Жitllti, lllo мас /lвox i бi.lrblrle дir,ей BiKoM /lo l5 рсlt<ilз, або ;1иr,иttу-

ittBa.lli/Ia, або яка усиI]овиJIа lIи,гиtIу, о/lиtlокiй Maтcpi, ба,гьку, який вихоI]ус
)|иl-иrrу бсз Mal,cpi (у,гому LIисJIi й у разi ,гриl]аJIt.lI-о tlсребуваltttя MaT,cpi в

;riKylз;r,rtbIlo]\,lv,litK:lat,,ti). а r,aKo>l< сlсобi, яltil I]:]яJIа )|и,rиrlч tri/t otriKy. I]аllас,гься
triорiчtlа il().rlal,t{oI]a ()lIJIatlyBalla lзiittIycl,Ka ,грrl}]а.]Iiс-t,lо 10 Ka.ltcll,,tapllиx ,,tltiB
без урахуl]а}llIя сl}rl,гliоl]их tlсрсlбс1,1их .]1lliB згi,,lltсl iз c1,19 Закоllу Украi'llи
<<I lpo вiлrlус,гки>. ,:

5.10. [3iдllус,гка без збереrкегtrrя заробi,глtоТ п.пати надасться гtраlдiвt{икам
за Тх lrJIacr{opy'-lHolo заявоIо Ira умовах, визнаI]ених cl,. 25 Закоrrу Украiпи
<<IIро вi/tllус,гки>. I Iа,,tаrrtrя вilt1,1ус,гки без збережсltttя заробi,гrrоl' l,t.ltа,ги }Ie

l]tlJ I и l]a(, lla,гри ваJI i сr,ь,lсрl,оlзоТ lI topi.t l loj' вiltгtусr,ки.
5.1l. [}иr,раr,и, ltов'я:]аIli з оrt"llа,гою Bi:trrycToK, з/tiйсlttовати за paxy}IoK

коLtt,гiв, IIризIIачеrIих Ila огIJIа,гу lrpalli. JIKrlto Ilроl,яl,ом розрахуI{ковоI,о
llерiоду або lз rrepio71i, коjlи за ltраttilзtlиком зберiгали середrriй заробi,гок,
вi.цбуrrося гlillвиu(еltня IIосаllових ок;lаllilз, заробir,ок /tJlrl обчис,ltеttltя
вiltttус,гtlк Kol]ti |,yf]al,[,| rra Kocфi t li c,ltт Txt] 1,o1,o t t il(lзи I I tсtl I I я.

IIl{ зобtlв'rl,]ус,гьсfl ,з;tiйсrrюваl,и KoI]l,poJlb за виконаIлням
IloJ]oнictIb llI)ot]o розiliJIу. :]а cBoCLlacHicтtcl lJa/laI]Ilя вi/tttус,гок ,га IlaJleжHoT Тх

оIIJlа,ги, JIоr,о/lrкуtзат,и r,рафiк lзi/tltусr,ок, сзli/lкуtзаr,и :]а сI]осчас}iим йоl,о
гtрийltяr"гям l,а викоtIаIlI lrIM.
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б. ПОРЯДОК ФIНАНСУВАННЯ ПЦРОЗДIЛIВ ТА ОПЛАТА
прАцI

Оплата працi фунтуеться на вiдповiдних положеннях чинного
законодавства, зокрема законiв Украiни <Про оплату працЬ вiд 24.03.1995 р.
J\Ъ 108/95-ВР (iз наступними змiнами), <Про наукову i науково-технiчну
дiяльнiсть>> вiд 26.|I.20t5 р. JФ 848-VШ (iз наступними змiнами), постанов
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни та ПрезидiТ НАН УкраТни, чинноi Генералъноi
угоди мiж Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, Всеукраiнським об'сднанням
роботодавцiв i пiдприемцiв та профспiлками i профспiлковими об'еднаннями
УкраiЪи.

Щирекцiя зобов'язуеться :

б.l,. На ocHoBi розподiлу бюджетного фiнансування lrланов0-
економiчний вiддiл складас i затверджу€ кошторис доходiв i видаткiв та
штатний розпис на вiдповiдний бюджетний piK. Щирекцiя подае кошторис та
штатний розпис iнституту на затвердження до Президii EIAH Украiни пiсля ik
погодження з ПК.

6.2. Схема посадових окладiв працiвн,икiв, стипендii аспiрантiв i
докторантiв встановлюеться Щирекцiсю у розмiрах, визначених
нормативними актами Кабiнету MiHicTpiB Украiни та вiдповiдними
розпорядженнями Президii НАН УкраТни, погодженими з Щt профспiлки, з

урахуванням кв€uliфiкацiйних вимог.
6.3. Розмiр посадового окладу визначаеться вiдповiдно до обiйманоТ

працiвником посади з урахуванням квалiфiкацiйних вимог, професiйно-
квалiфiкацiйного рiвня працiвника, скJIадностi об'ему та умов виконуваноТ

роботи.
б.4. Розмiр заробiтноi плати працiвника iнституту на мiсяць за повнiстю

виконану мiсячну норму працi вiдповiдно до чинного законодавства не може
бути нижчим за мiнiмальну заробiтну плату, визначену законодавством на
звiтний piK.

6.5. При роботi на умовах неповного робочого часу (неповного

робочого дня, тижня) оплата працi здiйснюеться пропорцiйно
вiдпрацьованому часу.

б.6. У розрахунках до кошторису iнституту у межах фо"ду оплати
працi можуть передбачатись iншi надбавки, доплати, матерiальна допомогq в
тому числi на оздоровлення та винагороди, що визначенi постановами
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи та вiдповiдними розпорядженнями Президii МН
Украiни, але лише пiсля виконання зобов'язань щодо обов'язкових виплат.
Встановлення надбавок, премiювання працiвникiв iнституту, а також
матерiальна допомога проводиться згiдно з Положенням про премiювання
працiвникiв Iнституту проблем машинобудування iM. А. М. Пiдгорного НАН
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Украiни та Положенням про оплату працi, Порядок встановлення i розмiри

"uдбu"оО 
та доплаТ працiвникаМ IнститутУ проблеМ машинобудуваЕня

iM. д. м. Пiдгорного ндН УкраiЪи (,.Щодатки J\b 5, J\Ъ б Щоговору),
затвердженими Щирекцiсю за погодженням з ПК,

б.7. ВстановJIення розмiру доплат за сумiщення tIосад або виконання

обов'язкiв тимчасово вiдсутнъого працiвника визначаеться згiдно з

розпорядженнями ПрезидiТ НАН Украiни.
б.8. Надбавка за стаж науковот роботи виплачуеться вlдповlдно до

Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 14.04.2004 р. J\il 494 науковим

працiвникам iнстиryту, якi працюютъ на посадах, зазначених у перелiку

посад наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв пiдприсмств, установ,
органiзацiй, вищих навч€шьних закладiв, затвердженого постановою Кабiнету

Йiнiстрiв Украiни вiд 4.0з.2004 р. Nч 257; особам, якi працюютъ за

професiями, Ъ"r"ur.п"*" у роздiлi 2 (Професiонали) Класифiкатора

професiй дк 003-2010, затвердженого наказом'ЩержспоживсТаНДаРТУ

V*puT"" вiд 28.07.2010 р. М з27 (зi змiнами), у наукових пiдроздiлах

iнсъитуту за умови; Що Вони займаютъся таlабо е органiзаторами науковот i

науково-технiчноi дiяльностi.
б.9. Розмiр оплати працi за роботи, що виконуютъся за рахунок грантlв,

конкурсних тем та iH. (за цивiльно-правовими договорами), визначаеться

вiдповiдНою статТею коштОрисУ та угодою cTopiH,

б.10. оплата працi працiвнИкiв, щО 11рацююТь за строковим трудоtsим

договором (контрактом), визначаеться штатним розписом та угодою сторlн 1

з€uIежитъ вiд виконання умов контракту
б.11. Забезпечити кожному працiвнику отримання помlсячно1

iнформацii про нараховану заробiтну плату, виплачену суму, утримання та

вiдрахування з видачеЮ розрахуЕкового листка,- 
Ь.|2. Згiдно з законом УкраТни J\b2559-VI (2з.09.2010) "ПРо внесеннЯ

змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо cTpoKiB виплати заробiтноТ

плати" виплачувати заробiтну плату регулярно, в робочi днi, не рiдше двох

разiв на мiсяць: за першу половину мiсяця _ |2-|4 числа поточного мiсяця, за

друry половину _ 28-30 числа поточного мiсяця, €UIe в окремих випадках - не

"ir"i-.7 
(семи) днiв пiсля закiнчення перiоД}, за якиiтздiйснюсться виплата,

б.l,з. У випадках, коJIи денъ виплати заробiтноi плати збiгастъся з

вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтна пJIата виплачустъся

напередоднi.
6.14. Розмiр заробiтноi плати за першу половину мiсяця

встановлюеться у 
- 
розмфi посадового окладу, аJIе не бiльше оплати за

фактично вiдпрацьований час з розрахунку тарифноi ставки (посадового

окпаду) працiвника.
o.rj. Працiвникам нараховуеться iндексацiя грошових доходiв згiдно з

чинним законодавством.
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б.16. Працiвникам, що йдуть в основну щорiчну та i"rrry вiдпустку,
вiдпускнi за ik заявою можуть виплачуватися в день здiйснення виплати
заробiтноi плати.

6.17. ,,Щоходи вiд оренди примiщень спрямовувати на заходи по
забезпеченню статутноi дiяльностi iнституту.

б.18. Оплату працi за роботи, якi виконуються за додатковими
бюджетними програмами та господарськими договорами, здiйснювати
виходячи з обсягiв коштiв, передбачених вiдповiдною статтею кошторису й
угодою cTopiH. Частина коштiв з накладних витрат за госrrдоговорами може
бути використана на надбавки й премiювання спiвробiтникiв допомiжних
пiдроздiлiв, служб, що сприяють виконанню цiеТ тематики.

б.19. Продаж майна iнституту здiйснювати вiдповiдно до чинного
законодавства.

6.20. Оплату за роботу в багатозмiнному режимi здiйснювати
вiдповiдно до чинного законодавства.

6.2l. При затримцi виплати заробiтноi плати проводити ii компенсацiю
вiдповiдно до чинного законодавства. У випадку затримки виплати або
недостатностi коштiв на чергову виплату зарплати або авансу, вирiшення
питання про особливий порядок виплати (черговiсть, розмiри й т.п.)
приймати пiсля узгодження з ПК, зсiбезпечуючи гласнiсть.

6.22. Розрахунок зi спiвробiтниками, що звiльнюються, проводити
вiдповiдно до ст. 116 КЗпП УкраiЪи. Проект наказу
спiвробiтника iнституту повинен надходити в бухгалтерiю.

про звiльнення

ПК зобов'язусться:

6.23. Контролювати використання бюджетних коштiв, що призначенi
для оплати працi.

6.24. Представляти i захищати iнтереси працiвникiв у сферi оплати
працi iнституту.

6.25. Контролювати розподiл та використання коштiв фонду опJIати
працi, вносити пропозицii для найбiльш рацiонального використаннjI його
для потреб колективу.

6.26. Контролювати дотримання законодавства з питань оплати працi,
своечасну виплату заробiтноi плати.

6.27. Перевiряти нарахування працiвникам заробiтноi плати, розмiри i
пiдстави вiдрахувань з неi.

6.28, .Щоводити до вiдома працiвникiв про можливiсть застосування
податковоI соцiальноi пiльги.

6.29. Погоджувати накази та розпорядження ЩирекцiТ, що стосуються
трудових прав та iHTepeciB працiвникiв, шляхом Тх обговорення на засiданнях
ПК. В разi необхiдностi обговорювати ix на профспiлкових зборах, брати

участь у розробцi та BHeceHHi змiн до таких наказiв i розпоряджень ,Щирекцii.
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6.30. ПК при розглядi питань, що стосуються фiнансування iнституту,
с о цi а_гl ь но - е к он о м iчн их прав та iHTepeciB працiвникiв, запрошу€
представникiв ,Щирекцii на вiдповiднi збори.

б.31. Запрошувати на засiдання представникiв ,,Щирекцii та
профгрУпоргiв при розглядi питань, що стосуються стану фiнансування
iнституту, соцiально-економiчних прав й iHTepeciB членiв трудового
колективу.

6.32. Брати участь у виконаннi iнститутом постанов i розпоtr
Президii НАН Украiни, прийнятих спiльно/або за узгодженням
гrрофспiлки працiвникiв НАН УкраТни.

зщк
Брати участь у виконаннi iнститутом постанов i розпоряджень

a

б.33. Брати активну участь у розробцi проектiв положень, iнструкцiй,
що стосуються трудових прав, оплати працi й гарантiй працiвникiв iнституту"

6.34. Вживати заходи щодо вивчення спiвробiтниками iнституту норм
трудового законодавства. Забезпечувати профспiлковий актив необхiдною
юридичною лiтературою. Реryлярно iнформувати профгрупоргiв про змiни в
трудовому законодавствi.

б.35. Постiйно координувати дiялънiсть профгруп та iхнього виборного
активу у питаннях зайнятостi, працi й заробiтноi плати.

б.3б. Брати участь у вирiшеннi конфлiктних ситуацiй у трудових
колективах.

6.39. Сприяти пiдвищенню трудовоТ й виробничоi дисциплiни в
пiдроздiлах iнституту. ':

6.37. Сприяти якiсному виконанню планiв науково-дослiдних робiт,
lтлану розвитку iнституту.

б.38. Пiдтримувати iнiцiативи Щирекцii, спрямованi на забезпече}Iня
прiоритетних напрямiв розвитку iнституту, н? полiпшення фiнансового
становища, зzrлучення позабюджетного фiнансування, полiпшення
матерiального становища спiвробiтникiв.

6.39. Сприяти дiям ЩирекцiТ, спрямованим на залучення в iнститут
таJIановитоi молодi. Пiдтримувати зусилля Щирекцii на створення
вiдповiдних умов й оплати працi для iхньоi роботи в iнститутi.

7. охоронА прАцI

Щирекцiя зобов'язу€ться :

7.1. Витрати на охорону працi повиннi становити не менше 0,5 вiдсотка
вiд фо"ду оплати працi за попереднiй piK. Заходи з охорони працi

фiнансувати першочергово за наявностi коштiв.
7.2. При укладаннi трудового договору кожного працiвника

iнструктувати на робочому мiсцi про умови працi i TexHiKy безпеки пiд
розпис.
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7.3. Забезпечувати своечасний перiодичний iнструктаж ycix
працiвникiв iз технiки безпеки.

7.4. ЗДiйСНЮВаТи заходи з попередження травматизму та професiйних
захворювань.

7.5. Забезпечувати працiвникiв миючими засоОами, спецодягом,
захисту тощо згiдно iз чиннимспецвзуттям, засобами iндивiдуального

законодавством про працю.
7.6. fuя забезпечення охорони здоров'я спiвробiтникiв iнституту,

СТВоренНя норм€шьних i безпечних умов працi й запобiгання виробничому
травматизму забезпечувати :

- НОРМаЛЬнi УМови ("е нижче мiнiмально припустимих санiтарних
НОРМ) За ПараМетрами температури, водопостачання, каналiзацii й
освiтленостi для вiдповiдних виробничих примiщень;

- СВоеЧасне виконання "Перелiку заходiв щодо полiпшення умов працi,
Досягнення нормативiв безпеки, пiдвищення умов охорони працi на 2019_
2021- р.р.", у тому числi за рахунок з€ш)л{ених коштiв;
пiдтримувати у н€Lлежному caHiTapнoмy cTaHi робочi i побутовi примiщення,
мiсця загального користування i територiю iнституту.

7,7. Своечасно впроваджувати заходи з покращення умов працi i
побутових умов.

7.8. При cTBopeHHi новиц робочих мiсць зi шкiдливими умовами працi
Забезпечувати ik атестацiю для визначення права на пiльгове пенсiйне
забезпечення й надання iнших пiльг i компенсацiй вiдповiдно до чинного
законодавства.

7.9. Заборонити, без узгодження з iнженером з охорони працi,
виконання операцiЙ, пов'язаних зi зварюванням, фарбуванням, та iншtих
робiт, що створюють шуми, дим i запахи, в основний робочий час у
примiщеннях iнституту.

7.10. Вiдповiдно до Закону УкраТни "Про охорону працi" та атестацiТ

робочих мiсць забезпечувати працiвникам, зайнятим на роботах зi
шкiдливими умовами працi, TaKi пiльги:

- додатковi вiдпустки;

- доплати за роботу у шкiдливих умовах працi.
7.1,1. Наказ по iнституту та акт про встановлення цiльг спiвробiтникам

на вiдповiдний piK вводити в

дiю не пiзнiше сiчня к€tлендарного року.
7.12. Органiзувати проведення щорiчного медичного обстеження

спiвробiтникiв, що працюють у шкiдливих умовах працi, а також сприяти
виконанню рекомендацiй медкомiсiТ з направлення на лiкування.

7,1З. Вчасно забезпечувати спiвробiтникiв спецодягом, спецвзуттям,
засобами iндивiдуалъного захисту та засобами гiгiсни.
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7.14. Забезпечувати належний порядок на територiТ iнституту
вiдповiдно до санiтарно-епiдемiологiчних вимог, строго дотримувати
необхiднi габарити проходiв i проiЪдiв.

7.15. Забезпечувати безпеку руху автотранспорту по територiт
iнституту.

7.16. Забезпечувати до початку оп€шIюваJIьного сезону включення
системи опЕtлення у Bcix корпусах iнституту.

7.|7. Пiдтримувати вiдповiдний стан санвузлiв, KiMHaT особистоi
гiгiени та iнших мiсць заг€Lпьного користування.

7.18. Здiйснювати силами постiйно дiючоi KoMicii з питань охорони
працi та технiки безпеки реryлярну перевiрку умов працi, контролювати
дотримання правил технiки безпеки та охорони працi (склад KoMiccii узго-
джуеться з ПК й затверджеться Щирекцiею).

7.19. Органiзовувати проведення перiодичних медоглядiв для
працiвникiв, яким це визначено посадовими вимогами.

ПК зобов'язу€ться:

7.20. Контролювати видiлення та використання коштiв на охорону
працi.

7.2|. Брати участь у проведеннi заходiв з технiки безпеки,
попередження травматизму та професiйних захворювань.

7.22. Здiйснювати контролъ за правильним та своечасним
вiдшкодуванням збиткiв при нещасних випадках, профзахворюваннях.

7.23. У разi нещасного випадку встановлювати його причини, не

допускати продовження робiт до ix лiквiдацii, здiйснювати контроль за
вiдшкодуванням заподiяноi здоров'ю потерпiлого шкоди.

7.24. Вносити до ,.Щирекцii пропозицiТ з питань створення та
покращення безпечних умов працi i домагатися ix виконання.

7.25. Проводити у встановлений TepMiH вибори громадських
iнспекторiв з охорони працi (ОП), затверджувати склад KoMicii з ОП .

7.26. Здiйснювати спiльний контроль дотримання Щирекцiею
законодавства з охорони працi, створення безпечних умов працi,
забезпечення засобами колективного й iндивiдуztльного захисту.

7.21. Здiйснювати силами KoMicii з ОП i громадських iнспекторiв з ОП
постiйний контроль за дотриманням BciMa спiвробiтниками вимог ОП.

7.28. Клопотати перед дирекцiею iнституту про з€tлучення до
дисциплiнарноi вiдповiдальностi осiб, що не реаryють на пропозицii
громадських iнспекторiв з виконання вимог ОП.

7.29. Контролювати проведення щорiчного медичного обстеження
спiвробiтникiв, що працюють у шкiдливих умовах працi, i виконання

рекомендацiй медкомiсiТ щодо направлення на лiкування.
I
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7.30. Перевiряти щокварталу хiд виконання заходiв щодо полiпшення
умов працi, досягнення HopMaTrrBiB безпеки, пiдвищення рiвня охорони працi
шляхом обстеження стану ОП у пiдроздiлах iнституту. Перiодично виносити
на роЗГляд ПК, Заг€Lльних зборiв трудового колективу питання, пов'язанi з
ОП, а також з випадками порушення правил ОП. Iнформувати !ирекцiю про
необхiдlriсть усунення недолiкiв.

7.3l. Брати участь у розробцi положень, iнструкцiй з виконання в
iнститутi вимог законодавства з охорони працi, у здiйсненнi заходiв з
полiпшення умов працi.

7.32. Брати участь у розглядi нещасних випадкiв на виробництвi.
ЗДiйснювати контроль за свосчасним й у повному обсязi вiдшкодуванняI\d
збитку потерпiлим.

8. соцIАльнI гАрАнтIi

.Щирекцiя, спiльно з ПК, зобов'язусться спiльно формувати, розподiляти
коШТи на соцiально-культурнi заходи та використовувати ik, виходячи з
прiоритетiв i реальних фiнансових можливостей iнституту, вiдповiдно до за_
твердженого кошторису.

.Щирекцiя зобов'язу€ться
8.1. Забезпечувати гласнiсть у питаннях соцiальноТ полiтики, своечасно

iнформувати спiвробiтникiв про соцiальнi заходи.

8.2. Сприяти дiяльностi KoMicii iз соцiального страхування iнституту,
яка формуеться з рiвного числа представникiв ЩирекцiТ та ПК.

8.3. Комiсiя з соцiztIlьного страхування iнституту повинна:

- проводити ан€шiз захворюваностi та в разi необхiдностi iнформувати
Щирекцiю з метою виявлення та усунення причин захворювань;

- iнформувати працiвникiв про використання коштiв соцiального стра-
хування iнституту.

ПК зобов'язуеться:

8.4. Контролювати ефективнiсть використання коштiв фо"ду
соцiального страхування, свосчасну виплату допомоги у зв'язку з
тимчасовою непрацездатнiстю та використання коштiв на соцiально-
культурнi заходи.

8.5. Вчасно розгля дати питання про забезпечення спiвробiтникiв-членiв
ПК про видiлення матерiальноi допомоги спiвробiтникам у випадках погiр-
шення ikнього матерiа_гrьного становища за рахунок коштiв ПК.

8.6. Видiляти матерiальну допомогу у випадку cMepTi прямих родичiв
штатних спiвробiтникiв iнституту за рахунок коштiв ПК у разi, якщо спiвро-
бiтники е членами ПК, якi цлатять внески.
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9. I,,лрдIlтri /(rяJrblIOCTI I зоБов,яздIIIIrI

/[ирекrtiя ви,]IItt(, l IK с:;tиrrим tlовlIо}]il)к}lим Ilрс/lс,гавIlиl(ом ,гру/lоI]оI,о

коJ]скl,ивy ,] llt.i гilIi}," IllO ви,]llаtлсlti ,-tиtItlим ,]акоtIоi(авс,гI]оN,J, С,га,гуr,ом
lrpot|lcrli.llKll. |'cttcpa.ltI)lItllt.l yl-ojtolo I,a "['аJtузсвс,lltl y1,o,,tIo Mix< I Iрезиltiс,tо
I Ialtiorralll,rloj' aKa/tcMiT IlayK Уr<раi'rIи й |[сtrr,раJtьliим KoMiтcтoM гrрофсrti"ltки

гrраriiвt,tикiв IIalliolla;ll,t,toT aKalteMiT IlayK УкраТrtи" i /{ог,овором. /I,irоча в

itrсr,ит,у,гi lrpocPcгli"lrKa llраlliвt,Iикilз I-Iацiоllа;tьноТ aKa/teMiT наук УкраТrrи в особi
I IK IlIN4arrl t IДIl УкраТrrи с с/iиним IIоl]ноI]а}(Llим Ilрсllс,гавIIикоlч{ l,pylloBoгo
коJIскl,иt]у сrlilзробiтllикiв ilrсr,и,гуr,у I]ри Bиpilttetttti llиробrtи.lих, IlаукоI]их,
,I,ру/lоI]их i соrtiальtIо*скоIIомiчlлих вi:llIIосиIl, l](o виLLикаIо,гь у xo21i Irparti. iТ

оIIJlа,ги, lliдtlочиIIку, а ],ако)t itlttlих cotIialtblto-1loбyтoBиx, оз/lоров1-Iих IIи,гаIlь
,гоIItо.

/,{ирекrtiя itlстtt,гуту зобов'яt:}у€lt,l,ся бcзKollt,r,oB}Io забезllс.lи,ги IIК:

9.1. ЗасобамL,l зl]'я,]ку (мiським r,c.llcc}loltoп,t, ill,t,срлtс,гом, IrосJIуI,ами
гlс-lttlr,и), at,I,aKo)Ii llрllмitttсtrttям:rlJ]я IIроI]с/lсIIIiя зборiв, коll(lсрсrrlцiй l,а

куJlь,гурttо-м.lсоl]их :захо/litз (ttа :]аltи,г I lK),
9,2. Забсзltе.lи,ги безr,оr,iI]ковс уl,римаllIlя lrpocPcrri.lrKoBиx BttecKiB з

octtoBltoT 1,а Jlоllа,гковоТ заробi,гrrоТ IIJIа,ги, ст,ипеttlliТ гrрацiвrrикitз, доr<r,ораrл,гiв i

аспiраllтilз - ,-lltettiB гrрофсl,ti"llки *. I-1ерез llizuti"lI бухL,а;lr,ерського обзriку i звi,г-
tIос,гi irлсi,иr,у,гу, IIерсрахуваIitiя Ilих впескiв IIа рахунки гrрофсгliлковоТ
орl,аrriзаrtiТ irlсr,и,t,у,гу i lзиtIlих llрофсlli"ltкоlзих opгalliI} o/(ttoI-{ac}{o з

у,гримаlIltям llрибу],ковоI,о tIo/1al,Ky з I1paItiBttиKiB за IIоl,оLlltий мiсяl(l,.
9.3. I lа/tаlза,ги .-IJIeHaM t IK, а 1,акон{ II,JIя lrрофсгri"тlкоl]их акl,иlзiс,гiв

вiльний Bi:t робо,ги час iз збережсt{Ilям заробil,ку дJ,Iя I]ико}lаttI"tя

llpocPcrr i"ll кових обов'язкi tз.

9.4. ЗаlrроIIIуl]i:ll,и I,oJloI]y IIК rta засi,,lаllrlя /[ирскtцiТ, ttара,,tи ксрitзttикiв
rri,,tpoз.'ti''liB llpl.J розr,.rtя,,li llиl,аtiь. IIto с,г()сук),I,t,с5l зайtlя,l,осr,i, сlгt"rlа,ги llpalli,
cc,lt(ia.llbtIиx i rrобу,голзих itt,гсрссiв trраrtiвltикitз (з ltt,lltcpci1IliM ttalialtIIяM проск-
,гiв Bi:tllotзi/lttиx ,ltoKyMollтiB). [JK.ltt<r.rar,и I"oJIot]y llK ,lto cKj]a/ly [}ченоТ ра/lи
irrсr,ит,у,гу, коtIкурсI,{их i аr,ссr,аt(iйrrих комiсiй.

9.5. I{а.ltаваr,и IlK оIIеративну irrформаrtiю IIро обсяl, tltомiсячt,lих
t,la/]xo/l}KeIIb бю/tже,гttих коtllтitз r,a Тх часl,иI{у, !rIo сгIрямоваI]а LIa orlJIal,y
гrраrti, Ila заltи,г IlK Ftа/tава,ги ir"Iформаrtirо lI(ollo зайняr,осr,i, оtlJIа,ги ltpat{i,
,гсхttiки безltски r,a ittttli I]иl,аI{I{я, яt<i с,госуIо,гься rlрофссiйлtих r,a соIIiа.ltьIlих
i rrгcpeci в llparliBltи Ki lз.

9.6. Ilа;lаваr,и irrформаllirо I]po tlормаr,иtзlli акти, IIlo Ilаllхо/lя,гь з

IIрсзилiТ IIАII УкраТlrи i с,госуtо,гься зайrtяr,ос,гi, оllJIаl,и ,га с,гимуjlIоваtlIIя
ll par ti. охоро t I и lt pal li, ctl t 1i a;l t,ttсl-tlобу,го I]1.1 х I I и,гаI l ь.

9.7. l]и/lаI}а,ги }lакази, якi сr,осуlо1,I)ся ,гру/lоlrих tIpaI}, охороIlи llparli тa
cclttia,tbtIиx illl,cpcciI] IIраItilзttttкiв,,за IIоI,олх(сlIIlям,] |IK. I}ирiIIIуваl,и IIи,гаIII,1rI
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оIIJlа,ги IIpaIli IlpaIliRIlиKiB (форм i сис,гем оIIJIа,ги rIpalli, розrtittок, 
,гари(lttих

ciтoK, IIосаl/tових ок.llа,цiI}, yMot] заIIроваllжсllIJя ,га розмiру лrа:tбаl]ок, /loI1JIal,,
ttремiЙ, виI,{аr,оро/1 ,га ilttttиx заохочув?льIIих iкомtrеtrсаItiйttих BиIlJla"I,,

IIа/tаII[Iя ма гсрiазlt,ttol' /lоttсlмоr,и) за IIol,o/l)l{et{tIям з I IK.
9.tt. Ilи,гаltIIя оl)сIIitи сJIуrr(бовlJх llpигrriIIlcIlb lзllрitIlyваl,и clIi.ltblto з I IK.
9.9. У 1-xr зi rrриiilJяl"гя [Iрсзи;tiс,rо I lI{ rlpot|lcrti.llKи pitttettttя |lpo

II})oI]cl'lcIlIIя 'Jal'a_II1,1I()-itKi-'l.'lcMi,tttol' aKrtil' lIро,I,сс,гч (Bi;tlrolli;tIIO ,ilo <IIо;lохtсtlllя
rIpo opt'arriзartiK,l ,га IIpollelleHIlя :]aI,aJIbIlo-aKaileMi.tttиx акltiЙ IIроl,ес,гу)),
За]'I]ер/IжеLIоI'о Iloc,гal.rol]oro lIрезилiТ IIК профсlri.тlки вiд lB,04.200l Л9 Il-lr1-
б), II(о орl,аtliзус,гься IIа rriдтримку зако}II{их i обгрупl,ова}{их collia;ll,гto-
сl(оI{Омi',tltих вимог, IIрофсrri.itки т,а llрогrозиltiй IIЛII УкраТrrи, /{ирскltiя }Ic

IIepcII]KO/l)Ka(, учасr,i IIрсllс,гаl]llикilз ,грудоlrоr,о коJlскl,иву irrс,ги,гуr,у у
IIPot]C:lCIllti ,гаtких захсl21irr з урахуваItIiям tIopM 1-1и[IIIоI,о закоIlо/lавс1,I]а.

9.10. I-1акази й розrrоря/I}кеIlt{я гlо iнс,ги,гуl,у, It{o с,госуtоl,Lся 1,руl(ових
IIpaI]. охороIlи l-rpalli й cortia.llblroi с(lери сlrirзробi,гttикiI], виllаRаr,и ,гi.ltьки lliсrlя
уЗl'оllЖеIlttя iз lIK у разi ,гакоТ rreoбxillttocтi. l3а"ltучаr,и rlрс/lсl,авtликilз lIK lto
rti/1l,оr,овки ltlэосt<,l,il],}а:]lIачеIjих /loKyшleltтiB (за lrt1,1,рсби).

9.1l. IIа ,заrrиl, IlK tiа,,Iаtзаl,и tIисьмову irr(lopMartirtl з llиl.аIlь :зайltяr.осr.i,
oII,Ila'it,l lrparti tз lti:ttrMy,ttt,l ittс,ги,гуlу i йоt,о cl,pyKl,yl]IItlx IIi;tроз,rti",rах, з охоролlи
IIpaIli й r,схlliки бс,зllски l,а з ittltlих cottia.llLIlиx lIи I,i]tlb,

9.I2. Ilоl,о/lх<чtзаr,и iз' lIK Ilи,I,аtItlя, ltt-lв'язаlti з рсорl,аttiзаttiсю
гliztроз.,ti.llitз, i ,захсlllи tIio/1o скороL]еI,1Ilя l,а l]paItcl]JIaIIll,yBaIttIя сllirlробir.лIикiIз,
якi lзивi.ltьttякlr,ься, IIе пiзriituе lriяt за /ll]a мiсяlti lto з"ltiйсrIен}lя t{их заходiв.

9.13. ЗаlrроrIrувати керiвтtицr,во IIК на засiltаlлня /tирскl,ора,гiв, гз.rсttоТ

Р8llи, llараllи ксрiвrIикiв гri2lроз:ti.lrirз й irlllli збори llри розI-Ltя/_ti llиl,al,lb, ILlo
сl,осуIо,гься:зайttяl,tlс,гi, оIIJlа,ги tlpaI{i, ccltlia.ltbltиx illr.cpecilr сlriвробi.гrrикiв, з

IIotlcpc/lIiiM ltaltallIlяNl Ilрос:кr,itз /tокумсII,гiв, ltсрслбачуваllих lt.ltя розIlIя/lу.
9.14. IIс ttcpcllIKo/tжal,и L|JleI,IaM IIК ilrрофr,руlIоргам у l]иKoIlattIti ttими

своТх cyctl i"lt bIl их обов'яlзt<i Blo
9.15. У /lHi проl]с/IеIrI{я rlрофсrti.ltкоlзих зборiв ,злli:lt,ttя,ги члсlliв

lrpo(lclri,lll<и Bi,,t рсlбо,ги tIa tteoбxi.rrrry гриlliutiс,гь робочсll,сr r]acy зi
збсреilсс t I I l r] \4 ссрс.,l } l },()j',lll1ltlб i,гt ltll' t t.ll а,гll.

9.16. llc ,'tolI),cKi1,1,tl ,]Bi",ILtlcIl}lя Li"rlсIIilз вибо;,ltrих rlро(lсtti.ltкtltзих орt,аlлiв
з i rr i l tiа,l,и ви / [ирскI tij', бсз,]t,о/(и ви I Ito1.o r lpocPopl.ar ry.

I {c,,tor tускаl,и звi.lt 1,Iлеttttя з ilлiцiативи /[ирскrtiТ llросРl,ругlоргiв без
зl,оли IIК.

9.1'l. Забс'згlечуI]а,г}4 IIроt]е/lс[ltrя вi:t:tiлом бухl,аJl,герського об;riку i звi,г-
ltОС'Гi irrС'l'и'гУr'у безl^о'гiвl(оl]их I]i/tpaxyBaIiIlljJIellcI)Kиx llросРсrri.ltкових BtlccKiB
:з tlcttoBttoT i .,tо:tа,гt<оlзоТ заробir,гrих IlJIа,г :]а особисr.ими :]аявами
сrriвробiт,llикilз. IlсрсрахуваIiIlя час,гки t,лjlеIIсI)КИх вIlсскilз I IK, OKIl i ItK
rIро(lсlti.llки [IроI]о/lи,ги o/ltIoLIaclIo з виIlлаl.оIо заробii.llоj' lt.llат.и. Ollepallii',
IIов'язаlti з llcpcpaхyI]atItIяM lrpoфBllccKill, тlроlзо/lя,гься Bi.lt.lti"lrcrM бухга-п,гсрсl,-
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кого облiку i звiтностi iнституту без оплати вiдповiдно до закону УкраiЪи
"Про професiйнi союзи, ixHi права i гарантii".

9.18. Вiддiл бУхгалтерського облiку i звiтностi iнституту, на прохання
ПК, Мае наДаВати необхiдну документацiю для перевiрки правильностi
утриманнrI й перерахування профспiлкових членських BHecKiB.

ПК зобов'язуеться здiйснювати контроль за виконанням поJIожень
цього роздiлу.

10. зоБов,язАння трудового колЕктиву

10.1. Трудовий колектив спрямову€ зусилля на забезпечення
ефективноi дiяльностi iнституту.

Працiвники зобов' язуються :

10.2. Виконувати накази i розпорядження ЩирекцiI, виданi вiдповiдно
до чинного законодавства.

10.3. Пiдтримувати дисциплiну працi, дотримуватися встановленоТ
тривurлостi робочого часу.

10.4. Виконувати правила внутрiшнього трудового розпорядку, правила
технiки безпеки i пожежноi безпеки, положень чинних посадових та iнших
iнструкцiй.

10.5. Свосю дiяльнiстю покращувати HayKoBi та економiчнi результати
роботи iнституту.

10.6. Пiдтримувати атмосферу взасмноi поваги та спiвпрацi.
10.7. Щбайливо ставитися до дослiдницького устаткування, примiщень

та ix обладнання, рацiонЕLпьно використовувати матерiальнi, енергётичнi i
фiнансовi ресурси.

10.8. Пiдтримувати чистоту i порядок на робочих мiсцях i в мiсцях
загального користування.

11. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ.
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH. ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

Сторони домовились:
11.1. Контроль за виконанням КЩ здiйснюс спiльна робоча комiсiя

представникiв cTopiH, яка вела переговори щодо укладання його (надалi

робоча комiсiя). Пр" здiйсненнi контролю сторони надають необхiдну
iнформацiю з питань, що пiдлягають перевiрцi. Склад додасться. Результати
перевiрки оформлюються у виглядi акта (!одаток J\Ъ 2)"

t1.2. Визначити осiб, вiдповiдальних за виконання положень Кfi та
TepMiH ix виконання (Щодаток J\Ъ 2).

11.3. При виявленнi порушень виконання КЩ, невиконання положень,
додаткiв, зацiкавлена в ik ycyHeHHi сторона письмово iнформуе iншу сторону
про порушення. Сторони у тижневий TepMiH мають гIровести взаемнi
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Щодаток М 4
до Колективного договору

IПМаш iM. A.NI. Пiдгорного НАН УкраiЪи
на2021 piK, який чинний

до укладання нового колективного договору

прАвилА
внутрiшнього трудового розпорядку для спiвробiтникiв

Iнституry проблем машинобудування iM. А. М. Пiдгорного НАН Украiни

1 . зАгАльш поло)ItЕннrI

1.1. Вiдповiдно до Правил внутрiшнього трудового розпорядку для
працiвникiв iнституту, розроблених вiдповiдно до ст. 43 КонституцiТ
Украiни, Кодексу Законiв про працю Украiни, <<Основних принципiв
органiзацiТ дiяльностi науково-дослiдноi .установи НАН Украiни>,
затверджених постановою Президii НАН Украiни Jtlb 159 (25.06.2002 р.),
Розпорядження Президii НАН,,УкраiЪи вiд 04.07.1985 р. J\Ъ 1392, Статуту та
ст.|42 КЗпП УкраiЪи кожен мас право на працю, що вкJIючае можливiсть
заробляти собi на життя працею, яку BiH вiльно обирае або на яку вiльно
погоджуеться.

Кожен працюючий мас право:

- на належнi безпечнi i здоровi умови працi, на заробiтну плату не
нижче Tiei, котра визначена законом;

- назахист своiх економiчних i соцiальних iHTepeciB;

-Пна вiдпочинок, що забезпечуеться наданням днiв щотижневого
вiдпочинку, опJIачуваного щорiчного вiдпочинку;

- на соцiальний захист, що включас право на забезпечення його у
випадку повноТ, частковоi або тимчасовоТ втрати працездатностi, безробiття,
й iнших випадках, передбачених законом.

Громадянам гарантуеться свобода науковоi i технiчноТ творчостi,
захист iнтелектуальноi власностi, авторських прав, морЕuIьних i матерiальних
iHTepeciB, що виникають у зв'язку з iнтелекту€IJIъною дiяльнiстю.

|.2. Вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи про працю кожен
громадянин УкраiЪи зобов' язаний дотримуватися дисциплiни працi.

внутрiшнього трудового розпорядку, а i свiдоме, творче ставлення до
виконаннrI роботи з високою якiстю, продуктивне використання робочого
часу, доброзичливе, етичне ставлення до спiвробiтникiв.,
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Трудова дисциплiна забезпечуеться створенням необхiдних
органiзацiйних та етичних умов для нормальноi високопродуктивноТ роботи,
свiдомим ставленням до працi, методами переконання, виховання, а також
заохоченням за добросовiсну роботу. Що порушникiв трудовоТ дисциплiни
застосовуються методи дисциплiнарного та громадського впливу.

1.3. Правила внутрiшнього трудового розпорядку мають на MeTi
сприяти вихованню працiвникiв у дусi чесного й сумлiнного ставлення до
працi, дотриманню трудовоi дисциплiни, органiзацii працi на науковiй ocHoBi,

рацiональному використанню робочого часу, пiдвищенню продуктивностi
працi.

1.4. Цi Правила внутрiшнього трудового розпорядку розробленi }Ia

ocHoBi Типових правил внутрiшнього трудового розпорядку для наукових
спiвробiтникiв, робiтникiв та службовцiв
Нацiональноi академii наук Украiни й затвердженi за поданням Щирекцii й
ПК Iнституту проблем машинобудування iM. А.М. Пiдгорного НАН УкраТни.

1.5. Питання, пов'язанi iз застосуванням Правил внутрiшнього
трудового розпорядку, вирiшуються .Щирекцiею в межах наданих iT прав, а у

узгодженням iз Профспiлковим KoMiTeToM.

2. ПОРЩОК ПРИИОМУ ТА ЗВIЛЬНВННЯ ПРАЦIВНИКIВ

2.1 Громадяни УкраТни вiльно обирають види дiяльностi, не забороненi
законодавством, а також професiю, мiсце роботи вiдповiдно до своТх
здiбностей.

Працiвники приймаються на роботу за трудовими договорами,
контрактами або на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно до чинного законодавства.
При прийомi на роботу працiвнику необхiдно:

- наrrисати заяву про прийняття на роботу;
- пред'явити паспорт;

- пред'явити довiдку про присвоення iдентифiкацiйного коду;

-надати працiвнику вiддiлу кадрiв трудову книжку, оформлену в

установленому порядку (особи, якi приймаються на роботу за сумiсництвом
трудову книжку не подають);

- призовники та вiйськовозобов'язанi пред'являють посвiдченнrl про
приписку до призовноi дiльницi, вiйськовi квитки або тимчасовi посвiдчен-
ня.

Забороняеться вимагати вiд осiб, що стають на роботу, вiдомостi про ik
партiйну й нацiон€lльну прин€Lпежнiсть, походження тощо, надання яких не
передбачено законодавством.

Особи, якi влатrттовуються на роботу, що вимага€ спецiальних знань,
зобов'язанi подати вiдповiднi документи про ocBiTy чи професiйну
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пiдготовку (диплоМ, атестат, посвiдчення), копiТ яких засвiдчуються завiду-
вачем вiддiлу кадрiв i залишаються в особовiй справi працiвника.

Прийом на роботу без пред'явлення вищезztзначених документiв не
допускаеться.

2.2. При прийомi на роботу особи, яка бере участь у KoнKypci на
BaKaHTHi посади науковцiв, повиннi подати додатково TaKi документи:
- особовий листок з облiку кадрiв й автобiографiю;

- копii документiв про вищу ocBiTy, науковий ступiнъ або звання;

- список наукових праць i винаходiв.
2.3. При прийомi на роботу працiвника ознайомлюють iз правами й

обов'язками, посадовою iнструкцiею, оплатою працi, iз правилами
внутрiшнього трудового розпорядку й колективним договором пiд розпис.
Визначають працiвниковi робоче мiсце, забезпечують його необхiдними дJIя

роботи засобами, а також iнструктують його щодо технiки безпеки,
виробничоТ caHiTapii та протипожежноi охорони.

2.4. Прийом на роботу оформляеться наказом директора iнституту, з
яким ознайомлюють працiвника пiд розпис.

Ведення трудових книжок здiйснюеться згiдно з Iнструкцiею про
порядок ведення трудових книжок на пiдприемствах, в установах i
органiзацiях, затвердженою спiльним наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту i
Мiнсоцзахисту населення УкраiЪи.

2.5. Трудовi книжки працiвникiв зберiгаються як документи сувороi
звiтностi. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю ведення облiку, зберiгання й
видачу iх покладаеться на вiддiл кадрiв.

2.6. Замiщення вакантних посад завiдувачiв вiддiлiв, лабораторiй
(ceKTopiB), головних, провiдних, старших, наукових, молодших наукових
спiвробiтникiв проводиться шляхом обрання ix за конкурсом згiдно з
Розпорядженням ПрезидiТ НАН Украiни J\Ъ 553 вiд 04.10.2018 р. ,,Про
затвердження Порядку проведення конкурсу) або за пiдсумками черговот
атестацii вiдповiдно до Постанови ПрезидiТ НАН УкраiЪи <Про замiщення
посад наукових працiвникiв в установах НАН Украiни> вiд 25.04.2001 р.
J\ъ |22.

2.7. При прийомi на роботу може бути обумовлено випробування згiд-
но з чинним законодавством з метою вiдповiдностi працiвника роботi, яка
йому доручасться.

Умова про випробування мае бути зазначена в наказi про прийом на

роботу.
2.8. Дiю трудового договору може бути припинено з iнiцiативи

працiвника, роботодавця та з iнших пiдстав, передбачених законOдавством
Украiни (ст.ст. 28, З6-41КЗпП Украiни тощо), iз обов'язковим дотриманням
процедури та умов звiльнення, визначених законодавством для вiдповiдноТ
пiдстави.
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2.g. За домовленiстю мiж працiвником i роботодавцем договiр
прициняеться в строк, визначений сторонами за п. 1 ст. 3б КЗпП Украiни.
Працiвник мае право розiрвати трудовий договiр, укладений на невизначений
TepMiH, попередивши про це адмiнiстрацiю письмово за два тижнi (ст. 38).

Трудовий договiр може бути розiрваний i до закiнчення TepMiHy
попередженtul про звiльнення за наявностi домовленостi мiж працiвником i
роботодавцем. За наявностi поважних причин, перелiчених в п. 1" ст. 38
КЗпП Украiни, роботодавець зобов'язаний розiрвати трудовий договiр у
строк, про який просить працiвник.

2.10. Строковий трудовий договiр може бути розiрваний достроково на
ВИМОГУ пРацiвника в разi Його хвороби або iнвалiдностi, яка перешкоджае
ВикоНаННю роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства
про працю, колективного або трудового договору та у випадках
передбачених п. 1. ст. 38 КЗпП УкраТни. Час виконання робiт, на якi
працiвник був переведениЙ за порушення трудовоI дисциплiни, в терплiн
попередження про звiльнення не зараховуеться.

2.1l. Припинення трудового договору (контракту) оформляеться
наказом Щирекцii. Працiвник мае право розiрвати трудовиЙ договiр,
укладений на невизначений TepMiH, попередивши про це дирекцiю писъмово
За два тижнi. Якщо заява про' звiльнення обумовлена неможливiстrо
продовжувати роботу, директор iнституту повинен розiрвати трудовий
договiр у TepMiH, про який просить працiвник.

2.|2. Трудовий договiр може бути розiрваний з iнiцiативи Щирекцii в
таких випадках:

змiна в органiзацiТ працi, лiквiдацiя, реорганiзацiя або
перепрофiлювання установи, скорочення чисельностi або штату працiвникiв;
невiдповiднiсть працiвника обiйманiй посадi внаслiдок недостатньоТ
квалiфiкацii або стану здоров'я, що перешкоджають продовженню роботи;

систематичне невиконання працiвникопл без поважних причин
обов'язкiв, якщо до працiвника ранiше застосовув€lJIися заходи
дисциплiнарного стягнення ;

- проryл (вiдсутнiсть на роботi бiльше трьох годин протягом робочого
дня) без поважних причин;

- вiдсутнiсть на роботi протягом понад чотирьох мiсяцiв поспiль
внаслiдок тимчасовоi непрацездатностi; поновлення на роботi працiвника, що
ранiше виконував цю роботу;

- поява на роботi в нетверезому виглядi, у cTaHi наркотичного або

вироком суду, що набрав чинностi, або постановою органу, до компетенцiТ
якого входить накладення адмiнiстративного стягнення.

2.13. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи директора iнституту
не допускастъся без попередньоi згоди профспiлки за винятком випадкiв,
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передбачених законодавством УкраiЪи. Розiрвання трудового договору
оформлюеться наказом директора iнституту.

2.14. У День звiльнення зобов'язанi видати працiвнику його трудову
книжку З внесенням до неi запису про звiльнення i провести з ним
осТаТоЧНиЙ розрахунок. Записи про причини звiльнення в трудову книжку
МаЮТЬ Проводитися у точнiй вiдповiдностi до чинного законодавства i з
посиланням на вiдповiдну статтю, пункт закону. ,Щнем звiльнення вважа€ться
останнiй день роботи.

У разi змiн в органiзацii працi, зумовленими недостатнiм обсягом
Замовленъ, недостатнього фiнансування запроваджувати для працiвникiв
iнституту встановлення неповного робочого дня або неповного робочого
ТиЖня з iнiцiативи ЩирекцiТ лише за умови беззаперечного дотримання норм,
передбачених ст. З2 Кодексу законiв про працю УкраiЪи.

3. трудовI оБовlязки прАцIвникIв

3.1. Основними обов'язками працiвникiв с:

- додержання вимог Статуту, положень про cTpyкTypHi пiдроздiли, а
також посадових iнструкцiй i цих Правил;

- сумлiнне виконання покладених
посадових iнструкцiй; ':

- виконання iнструкцiй;

безпосереднiх керiвникiв у межах визначених повноважень;

- iнiцiативнiсть та творчiсть у роботi;
- недопущення порушень прав i свобод пюдини i громадянина;

- збереження державноi тасмницi, iнформацiТ про громадян,.що стапа
iм вiдома пiд час виконання обов'язкiв, а також iншоТ iнформацii, яка згiдно з
законодавством не пiдлягае розголошенню;

професiйноi квалiфiкацiТ;

- дотримання вимог етичного, доброзичливого, ввiчливого ставлення
до спiвробiтникiв i додержання правил поведiнки в колективi;

- пiдвищення продуктивностi свосi працi, а також внесення пропозицiй
щодо удоскон€tлення робочого процесу й органiзацiйноТ структури;

- дотриманIш вимог охорони працi, технiки безпеки, caHiTapiТ, гiгiсни
працi i протипожежноi безпеки, що передбаченi вiдповiдними правилами й
iнструкцiями;

- вжиття заходiв до негайного усунення причин i умов, що створюють
перешкоди чи ускJIаднюють виконання обов'язкiв, та негайне повiдомлення
про це керiвництва iнституту або керiвник-iв структурних пiдроздiлiв;

на них обов'язкiв вiдповiдно до
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- УТРИМанНя сВого робочого мiсця та обладнання в порядку, чистотi i
сПравному cTaHi, а також забезпечення встановленого порядку зберiгання
матерiальних цiнностеЙ i документiв; збереження державноi власностi,
ефективне використання обладнання, економне витрачаннrI матерiалiв,
електроенергii та iнших матерiальних pecypciB (цiнностей).

3.2. Коло обов'язкiв (робiт), якi виконуе кожен гrрацiвник за cBoiM
фахом, квалiфiкацiею чи посадою визначасться на пiдставi вимог посадових
iнструкцiй Щовiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв,
затвердженого нак€вом Мiнпрацi та соцiалъноТ полiтики УкраiЪи вiд
29.|2.2004 р. JФ З36.

Працiвник мае право:
ВиМагати вiд роботодавця забезпечення Його роботоrо згiдно з

професiею та квалiфiкацiсю вiдповiдно до укладеного трудового договору;
- вимагати н€uIежних, безпечних та здорових умов працi;

вимагати надання йому спецодягу, спецвзуття, засобiв
iндивiдуального захисту, тощо згiдно з нормами, встановленими
законодавством;

своечасно отримувати заробiтну плату, не нижчу за визначену

iHTepeciB;
- також на iншi права, передбаченi трудовим законодавством.

4. OCHOBHI прАвА тА оБов,язки дирЕкцIi

4.|. Щирекцiя iнституту зобов'язана рацiон€tпьно органiзувати роботу
працiвникiв, створювати умови для росту продуктивностi працi,
забезпечувати трудову й виробничу дисциплiну, неухильно дотримуватися
законодавства про працю й правил охорони працi, уважно ставитися до
потреб i запитiв працiвникiв, полiпшувати умови ikHboi працi та побуту.

Перелiк обов'язкiв Щирекцii iнституту:

трудовим договором;
- впровадження HoBiTHix досягнень науки, технiки, науковоТ органiзаrдiл

працi, здiйснення заходiв щодо пiдвищення ефективностi й якостi роботи;
- забезпечення пiдтримки трудовоi i технологiчноi дисциплiни, запро-
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формування стабiлъних трудових колективiв, застосовування заходiв впливу
до порушникiв трудовоi дисциплiни;

- неухильне дотримання законодавства про працю й правил охорони
працi, полiпшення умов працi, забезпечення нzlJIежним технiчним
УСТаТкУВанНяМ робочих мiсць, постiЙне контролювання знань Й дотримань
працiвниками iнструкцiЙ з технiки безпеки, протипожежноi безпеки;

- Вдоскон€uIення органiзацiТ оплати працi, забезпечення матерiальноi
зацiкавленостi працiвникiв у результатах ixHboТ особистоТ працi й загальних
пiдсумкiв роботи, видача заробiтноi плати у встановлений TepMiH;

забезпечення систематичного пiдвищення дiловоi квалiфiкацii
працiвникiв;

cTBopeHHrI трудовому колективу необхiдних умов для реалiзацiТ
ПОВНОВаЖень, наДаних Йому вiдповiдно до чинного законодавства, вчасниЙ
розгляд критичних зауважень працiвникiв й iнформування ik про вжитi
заходи.

4.2. [ирекцiя мае право:

- Вимагати вiд працiвника дотримання положень Правил та вживати
необхiдних заходiв щодо притягнення порушникiв трудовоi дисциплiни до
вiдповiдальностi.

вживати вiдповiдних, заходiв для мор€Lльного та матерiального
заохочення за сумлiнне дотримання вимог цих Правил.

Порядок в робочих примiщеннях (лолержання норм пожежноi безпеки,
технiчного та санiтарного стану, рацiонального використання електроенергiТ
та iH.), якi закрiпленi за вiддiлами ,Iа службами iнституту, використання
робочих мiсцъ, майна, органiзацiйноi та обчислювальноТ технiки для
виконання науковоi тематики iнституту, зберiгання й розповсюдження
науковоi iнформацii забезпечують керiвники вiдповiдних вiддiлiв та служб та
несуть за це персон€uIьну вiдповiдальнiсть.

5. ОБСЯГИ РОБIТ. РОБОЧИЙ ЧАС I ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.
РЕЖИМ РОБОТИ. ЧАС ВIДПОЧИНКУ

5.1. Щля працiвникiв iнституту встановлено 40-годинний п'ятиденний

робочий тиждень iз двома вихiдними днями:
- початок роботи 9.00

- перерва 13.00-13.З0

- закiнчення роботи 17.30.
5.2. М сторожiв сторожовоi охорони встановлюеться пiдсумований

облiк робочого часу в межах HopMzLlrbHoT кiлькостi робочого часу вiдповiдно
до Правил внутрiшнього трудового розпорядку iнституту. Загальна
трива-пiсть змiни дJuI означених категорiй працiвникiв не може
перевищувати 24 год., облiковий перiод робочого часу - к€tllендарний piK.
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5.5. Згiдно з розпорядком роботи працiвники MaI
KopoTKoTepMiHoBi перерви санiтарно-гiгiснiчного призначення.

Вони працюють за графiком, погодженим iз Профспiлковим комiтетопл, i за
умови, щоб тривалiсть робочого часу за облiковий перiод не перевищув€Lла
норм€tльноi кiлькостi робочих годин (ст. 50 i 51 КЗпП Украiни). Вживання iцci
цими працiвниками дозволя€ться в робочий час на робочих мiсцях вiдповiдно
до ч. 4 ст. 66 КЗпП УкраТни.

5.3. Щля науковцiв iнституту, Що займаються за сумiсництвом
викладацькою дiяльнiстю у вищих навч€lJIьних закладах i навчальних
закJIадах, (пiдроздiлах) пiдвищення квалiфiкацii та перепiдготовки кадрiв, а
також окремих категорiй працiвникiв за погодженням з Щирекцiею,
встановлюеться гнучкий режим робочого часу, що передбачае режим роботи
з реryлюванням (за узгодженням з дирекцiсю) часу початку, закiнчення й
тривалостi робочого дня.

5.4. Напередоднi святкових i неробочих днiв, наведених у ст. 73 КЗпП
Украiни, тривалiсть роботи скорочуеться на 1 годину.

5.5. Згiдно з розпорядком працiвники мають право на

5.6. За домовленiстю з Щирекцiею працiвниковi може бути встановлено
неповний робочий день з оплатою працi пропорцiйно вiдпрацьованому часу
(ст. 56 КЗпП Украiни). Скорочений робочий час встановлюеться для осiб, якi
маютЪ правО на це згiднО з трудовИм законОдавством (ст. 51 КЗпП УкраiЪи).
В iнститутi може бути встановлено скорочений час i для iнших працiвникiв
за ix згодою в порядку, передбаченому законодавством.

5.7. обсяги робiт i контроль розподiлу завдань для наукового та
науково_допомiжного персоналу забезпечують керiвники вiддiлiв вiдповiдно
до напрямiв наукових дослiджень, затверджених Вченою радою iнституту.

5.8. Щля директора та його заступникiв, вченого секретаря iнституту,
завiдувачiВ науковиХ вiддiлiВ встановЛениЙ нерегламентований робочий
день, що означае обов'язкове (rцоденне) вiдпрацювання не менше 8 робочих
годин, без жорсткоi фiксацiт початку та закiнчення робочого дня.

5.9. ЩО ПОЧаТку роботи кожен працiвник зобов'язаний вiдзначити свiй
ПРИХiД На РОбОтУ, а пiсля закiнчення робочого дня - вихiд з роботи в порядку,
встановленому в iнститутi. Щирекцiя зобов'язана органiзувати облiк явки на
роботу й виходу з роботи.

СПiВРОбiтник, на якого покладаютъся функцii табельного облiку (надалi
- табельник).

5.10. ТабеЛЬник здiйснюе табелювання спiвробiтникiв як основного
скJIаду, так i тих, хто працюе у вiддiлi за сумiсництвом.

5.11. ПРацiвники зобов'язанi вiдмiчатися у книзi реестрацii робочого
ЧаСУ пiдроздiлу пiсля приходу на роботу та пiсля закiнчення роботи. Облiк
ЧаСУ ВИХОДУ на роботу та закiнчення роботи ведеться в табелi облiку
використання робочого часу. А саме:

l
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- облiк робочого часу спiвробiтникiв iнституту здiйснюсться щоденно
В ЖУРН{rлах ОблiкУ робочого часу у пiдроздiлах iнституту шляхом вiдмiчання
в ньому Bcix, хто з'явився/не з'явився на роботу, запiзнень i T.iH. ;

- на пiдставi первинних записiв в журналах облiку робочого часу
скJIадасться щомiсячний табель облiку робочого часу спiвробiтникiв iз зазна_
ченням прiзвища, iм'я, по батьковi, посади працiвника;

- табель подасться до вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi два
раЗи на мiсяць за пiдписом табельника, зав. вiддiлу та спiвробiтника вiддiлу
кадрiв. Внесення у табель заново прийнятого працiвника i виключення з
нього звiльненого працiвника здiЙснюеться на пiдставi первинних документiв
з облiку руху персон€lлу iнституту.

Якщо спiвробiтник вiдсутнiй на робочому мiсцi та з ним не можливо
встановити зв'язок гIротягом дня - цей факт розглядатиметься як проryл, що
тягне за собою застосування санкцiЙ, передбачених п. 4 ст. 40 КЗпП УкраiЪи.
Факт проryлу або запiзнення на роботу фiксуеться шляхом скJIаданшI
вiдповiдного акта i розглядаеться вiдповiдно з чинним законодавством.
Проryлом е також вiдсутнiсть працiвника на роботi бiльше 3-х годин
(безперервно або сумарно протягом робочого дня) без поважних причин або
неМожливiсть зв'язатися з працiвником, працюючим за дозволом поза
межами iнституту, у Ti ж caMi погодиннi строки..

5.13. Працiвника, який, з'явився на роботi у cTaHi аJIкогольного,
наркотичного або токсичного сп'янiння, директор або уIIовноважена ним
особа вiдстороняе вiд роботи.

5.14. На безперервних роботах забороняеться з€шишати роботу до
приходу змiнного працiвника. У випадку Його неявки, працiвник заявпяс про
це свосму керiвниковi, якиЙ зобов'язаниЙ негаЙно вжити заходiв щодо замiни
працiвника.

5.15. Застосування понаднормових робiт Щирекцiсю може
здiйснюватися у виняткових випадках й у межах, передбачених чинниl\4
законодавством, лише з дозволу профспiлкового KoMiTeTy iнституту.

5.1б. Працiвникам iнституту надаються щорiчнi
збереженням на ikнiй перiод мiсця роботи й заробiтноi плати.

5.17. Тривалiсть основноi й додатковоТ вiдпусток
чинним законодавством i колективним договором.

5.18. Черговiсть надання щорiчних вiдпусток встановлюеться графiком,
що затверджусться директором iнституту за узгодженням iз профспiлковим
KoMiTeToM, i доводиться до вiдома Bcix працiвникiв.

5.19. Конкретний перiод надання щорiчних вiдпусток у межах,
встановлених графiком, узгоджусться мiж працiвником й Щирекцiеtо, ш{о

зобов'язана повiдомити працiвниковi про дату початку вiдпустки не пiзнiше
нiж за два тижнi до встановленого графiку.

вiдпустки зi

встановлюстъся
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за бажанням працiвника допускаеться подiл rцорiчнот вiдпустки на
частини за умови, Що основна безперервна iT частина встановлюеться не
менше 14 календарних днiв.

5.20. Науковим та науково-допомiжним працiвникам дозволясться
ПРаЦЮВаТИ ПiСЛЯ 20 ГОДИН За Заявками завiдувачiв ik вiддiлiв та письмовим
дозволом ученого секретаря або заступника директора iз загальних питань. У
вечiрнiй та нiчний час дозволясть9я працювати сторожам, прибиральницям,
двiрнику. CTopoHHi особи допускаються в примirцiння iнституту тiльки за
документами, якi засвiдчують особу, та записом прiзвища, мiсця роботи, часу
входу i виходу вiдвiдувача у журналi <вiдвiдувачi>. Це положення не
розповсюджуеться на вiдвiдувачiв, якi приходять р€tзом iз спiвробiтниками
вiдповiдних вiддiлiв i служб iнституту.

5.2l. Перепуск cTopoHHix осiб дозволяеться тiльки при наявностi увiддiлi спiвробiтника, до якого йде вiдвiдувач. Не дозвопrur".п знаходження
у робочих примiщеннях cTopoHHix осiб, при вiдсутнi спiвробiтникiв
iнституту, якi працюють в цих примiщеннях.

ffопуск в примiшдення iнституту у вихiднi та святковi днi провадиться
на пiдставi заявки завiдувачiв наукових вiддiлiв тiльки з письмового дозвопу
вченогО секретаРя iнститУту з чiтким зазначенням часу роботи.

5.22. Робота господарських служб у вихiднi та cBiTKoBi днi регулюсться
заступником директора iз загальних питань iз под€Lльшою компенсацiею за
згодою cTopiH у грошовiй фоfмi в подвiйному розмiрi або наданням iншого
дня вiдпочинку.

5.23. Якщо в зазначенi днi
вiдповiдальний за органiзацiю працi,
безпеки, санiтарного стану тощо.

5.24. Внесення i винесення майна
здiйснюеться тiльки за мотивованими

працюе група осiб, призначаеться
додержання пожежноТ та технiчноi

iнстиryту (технiки, обладнання тощо)
заявками завiдувачiв вiддiлiв. Заявки

маютЬ бутИ завiзоваНi вiддiлом бухгалтерського облiку та звiтностi, мати
дозвiл ученого секретаря/заступника директора iз загалъних питань. Кожна
операцiя фiксуеться сторожем у вiдповiдному журна_гli та оформлюетъся
спецiальним документом (актом), який передасться вiддiлом бухгалтерського
облiку та звiтностi iнституту.

5.25. Бiблiотека та комп'ютерний з€Lл обслуговують виключно
спiвробiтникiв iнституту, аспiрантiв i докторантiв. Робота в цих примiщеннях
cTopoHHiM особам дозволяетъся лише за згодою вченого секретаря або
заступника директора з науковоi роботи (при наявностi письмовоi заявки
завiдувача вiддiлу).

порядок та режим використання актового залу iнституту реryлюетъся
вченим секретарем на пiдставi мотивованих заявок керiвникiв вiддiлiв i
служб.

5.26. Спiвробiтникам, якi направлЯютьсЯ У вiдрядження, у день
вибуття у вiдрядження та в день прибуття з вiдрядження надаеться право неI
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вiдвiдувати свое робоче мiсце, за службовою необхiднiстю - допуска€ться
:_T:_'j _1}ry9::у. 

За лрацiвником, rцо перебувае у вiдрядженнi, зберiгаеться
мiсце роботи (посада) протягом усього часу вiдрядження, в тому числi й часу
перебування в дорозi.

б ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПIХИ В РОБОТI

6,1, Заохочення оголошуються наказом в урочистiй обстановцi йзаносяться в трудову книжку працiвника.
6,2, За особливi трудовi заслуги працiвники представляються у виlцi

органи до заохочення, до нагородження державними нагородами, почесними
грамотами, на|рудними знаками та до присвоення почесних звань.

7. стягнЕння зА порушЕння трудовоi дисциплIни
7,1, Порушення трудовоТ дисциплiни, тобто невиконання чи нен€IJIежне

виконання з вини працiвника покладених на нього трудових та виробничих
обов'язкiв, тягне за собою вжиття заходiв дисциплiф"о.о впливу, а також
iнших заходiв, передбачених чинним законодавством за порушення трудовоI
дисциплiни.

Щиректор або уповноважена ним
стягнення: ':

- догану;
- звiльнення;

- iншi стягнення, Що не суперечать чинному законодавству.
стягнення оголошустъся В наказi працiвниковi пiд розписку в

триденний TepMiH.

KoMtcrt в справах трудових спорiв або в судовому порядку.
7.3. ЗвiльненнЯ яК засiб дисциплiнарного стягнення може бути

застосоване за систематичне невиконання працiвником без поважних причин
обов'язкiв, покладених на нього трудовим договором чи правилами
внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiшезастосовув€rлися заходи дисциплiнарного чи громадського стягнення, а також
за прогул (у тому числi за вiдсутнiсть на роботi бiльш як три години
протягоМ робочогО дня) беЗ поважноi причинИ, за пояВу на робЬтi у cTaHi
€tлкогольного, наркотичного або токсичного сп'янiння.

7 .4. Щисциплiнарне стягнення застосову€ться Щирекцiею безпосередньо
пiсля виявлення порушень, €ше не пiзнirле як один мiсяць з дня його
виявлення' не враховуючи часу хвороби чи перебування працiвника увiдпустцi. Щисциплiнарне стягнення не може бути застосоване пiзнiше як 5
мiсяцiв з дня скоення порушення.

особа застосовуе TaKi дисциплiнарнi

l
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7.5. За кожне порушення трудовоТ дисциплiни може бути застосоване
лише одне дисциплiнарне стягнення.

7.6. ПРи виборi виду стягнення директор або уповноважена ним особа
ПОВИННа ВРаХОВУВаТИ СтУпiнь тяжкостi вчиненого проступку i заподiяну ним
шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, i попередню роботу
працiвника.

7.7. Наказ про накладання дисциплiнарного стягнення з
обЦрУнтУванням його застосування оголошуеться працiвниковi пiд розпис.
наказ у необхiдних випадках доводиться до вiдома iнших працiвникiв.

7.8. Якщо протягом року з дня застосування дисциплiнарного
СТяГНенНя працiвник не буд. пiдданиЙ новому дисциплiнарному стягненню,
то вважаеться, що до нього не застосовуваJIося дисциплiнарне стягнення.

7.9. ЩирекТор (заступник директора) може видати наказ про зняття
стягнення, не очiкуючи кiнця року, якщо працiвник не допустив нового
ПОРУШеННЯ ТРУДовоi дисциплiни i проявив себе як сумлiнниЙ працiвник за
поданнrIм вiддiлу кадрiв або керiвника структурного пiдроздiлу.

7.1,0. Протягом року дii дисциплiнарного стягнення, заходи заохочення,
навеДенi в цих та iнших положеннях, що регулюють трудовi вiдносини, д0
працiвника не застосовуються.

1.||. Уповноваженi посадовi особи .несуть вiдповiдальнiстъ за
незастосування чи неправилъне застосування дисциплiнарних стягнень до
порушникiв труловоi чи виробЬичоТ дисциплiни.

7.12. Накладання дисциплiнарного стягнення не звiльняс працiвника
вiд обов'язкiв компенсувати матерiальнi збитки, завданi iнституту в

результатi скоення порушення у випадках i порядку, передбачених
законодавством.

7.13. Трудовий колектив мае право подати до Щирекцii клопотання про
дострокове зняття дисциплiнарного стягнення чи припинення дiТ iнших
заходiв, застосованих ,Щирекцiсю за порушення трудовоi дисциплiни, якщо
член колективу не допустив нового порушення дисциплiни i гlроявив себе як
добросовiсний працiвник.

8. зАключнI шоложtЕння

8.1. Правила внутрiшнього розпорядку шдорiчно розглядаються на зага-
льних зборах трудового колективу, за резулътатами чого затверджуютъся в
старiй або в новiй редакцii.

8.2. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю робiт з дотримання Правил
внутрiшнъого розпорядку покладаеться на завiдувачiв вiддiлiв, ceKTopiB,
керiвникiв структурних пiдроздiлiв i на директора.
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t.4.2. Щоговорiв у рамках державних, вiдомчих програм,
з бюджету, що видiляеться Президiею НАН УкраiЪи.
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якi фiнансуються

1,.4.3. Робiт, що фiнансуються на конкурснiй ocHoBi MiHicTepcTBoM освiти
i наУки,,Щержавним фондом фундаментаJIьних дослiджень, Нацiональним
фондом дослiджень, iншими фондами пiдтримки науковоi i науково-
технiчноi дiяльностi.

1.4.4. Робiт, що фiнансуються за рахунок мiжнародних грантiв.

1.4.5.Наукових i науково-технiчних робiт за рахунок iнших джерел, не за-
боронених законодавством.

1.5. .Що к€tлькуляцiТ кошторисноТ BapTocTi робiт, якi виконуються згiдно з
п. 1.4 Включаеться стаття ((накладнi витрати>. До накладних н€шежатъ ви-
Трати, номенклатуру яких наведено у додатку 1 до Типового положення з
ПЛанУВання, облiку i калькулювання собiвартостi науково-дослiдних та дос-
лiдно-конструкторських робiт, що затверджено Постановою Кабiнету MiHi-
cTpiB УкраiЪи J\b 830 вiд 20.07.1996 р.

L.б. Якщо iнше не передбачено у договорi на виконання робiт iз залучених
коштiв обсяг накJIадних витрат визначасться пропорцiйно обсягам витрат на
оплату працi основних виконавцiв i диференцiЙовано в залежностi вiд зага-
льноi BapTocTi виконання робiт, що виконуються, таким чином:

- для робiт з вартiстю виконання до 500 тис. грн включно

Н:25 Yо ;

- для робiт з вартiстю виконання вiд 500 до 1000 тис. грн вкJIючно

д7=ý9Qр5r"*Тг2оо/о 
.

-дляробiтз вартiстю виконання понад 1000 тис. грн.

д7= Ф9 р5и* ffeo*- Д_#qqпI0%

де Н - накладнi витрати, вiдсотки вiд витрат на оплату
.В - загалъна вартiстъ виконання робiт, тис. грн.

2. РОЗПОДIЛ I ВИКОРИСТАННЯ БАЗОВОГО БЮДЖЕТНОГО ФI-
НАНСУВАННЯ

2.1. Щорiчний розподiл базового бюджетного фiнансування на поточний piK
мiж структурними пiдроздiлами здiйсню€ться пiсля затвердження розподiлу
базового фiнансування Президiею НАН УкраТни, погоджуетъся з ПК, затвер-
джуеться нак€вом директора й доводиться до вiдома пiдроздiлiв.

2.2.Iз коштiв, видiлених науковим вiддiлам, по узгодженню з адмiнiстрацiею,
частина використовусться на проведення фундаментаJIьних наукових дослi-
джень й оплату працi наукових керiвникiв аспiрантiв i докторантiв та на ви-

,

працi;



2.3. Матерiальна допомога видiляеться в межах заг€шьного фо"ду заробiтноТ
плати та може надаватися в межах if економii не бiльше посадового окладу на
оздоровлення на piK.

3 ПРИНЦИПИ ВСТАНОВЛЕННЯ БАЗОВОГО БЮДЖЕТНОГО ФI_
НАНСУВАННЯ НАУКОВИМ ПIДРОЗДIЛАМ

3.1. У зв'язку з iснуючим зар€}з порядком фiнансування в системi НАН Украi-
ни мiж науковими пiдроздiлами розподiляеться тiльки фо"д заробiтноi плати.

3.2. Пiдставою для встановлення кожному науковому пiдроздiлу фонду заро-
бiтноi плати на поточний piK е науково-дослiдна необхiднiстъ у вiдокремле-
них пiдроздiлах i дiюча на поточний перiод схема посадових окладiв.

3.3. Додатковi кошти, що надходять в iнститут централiзовано, понад встано-
влений лiмiт, розподiляються директором iнституту вiдповiдно до iхнього
цiльового призначення.

3.5. При затвердженнi штатного розпису наукових пiдроздiлiв адмiнiстрацiя
керуеться завданнями) що стоять перед ними, досягнутими результами у по-
переднiй перiод та оцiнкою дiЯльностi вiдповiдно до цього Положення в ме-
жах видiлених Президiсю FIАН Украiни лiмiтiв.

4. критЕрIi для оцшки дIяльностI нАукових шдроздIлIв
ЗА ПIДСУМКАМИ ВИКОНАННЯ ТЕМ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ I
ПРИКЛАДНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ

4.|. Критерiями належностi наукових дослiджень вiдповiдно до Закону
УкраiЪи "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" до розряду фундамен-
тzL[ьних для наукових вiддiлiв iнституту встановлюються:

о якiсно HoBi результати, отриманi в теоретичних й експериментаJIьних
дослiдженнях, що приводять до бiльш глибокого розумiння дослiджу-
ваних явищ i процесiв;

. розробка нових математичних моделей;

. розробка нових методологiчних пiдходiв i методiв, використовуваних
при фiзичному й математичному моделюваннi;

. розробка нових елементiв Teopii планування i проведення експеримен-
ту.

4,2. При оцiнцi значущостi фундамент€lJIьних дослiджень враховуеться
кiлькiсть захищених кандидатських i докторських дисертацiй, отриманих
державних i вiдомчих премiй та нагород,.а також використання результатiв
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дослiджень у наступних прикладних розробках i подальше ixHe
впровадження.

4.3 Критерiями для оцiнки значущостi, прiоритетностi та рiвня дослiджень е

також кiлькiстъ публiкацiй, iхнiй рейтинг, участь у мiжнародних заходах
(конгреси, симпозiуми, конференцiТ i т.д.), одержання вiтчизняних i
закордонних грантiв.

4.4. Одним з найважливiших критерiiв оцiнки дiяльностi наукового пiдроздi-
лу е з€tлучення додаткових коштiв.

5. ФIнАнсувАння приклАдноi тшмАтики
5.1. Науковий пiдроздiл одержус на TepMiH не бiльше трьох poKiB цiльове фi-
нансування з бюджету (у межах видiленого йому фо"ду заробiтноi плати) на
виконання прикладноi тематики, спрямованоТ на реалiзацiю прiоритетних на-
прямiв, затверджених вченою радою iнституту.

5.2. Актуальнiсть i перспективнiсть дослiджень визнача€ться трьома покilз,
никами:

. оцiнкою рiвня розробки та т9нденцiй роgвитку дослiджуванот галузi в
порiвняннi з досягненнями провiдних в цiй галузi краiн;

. оцiнкою науково-технiчйоi та винахiдницькоi дiяльностi, проведеноi в

рамках розробки, атакож порiвнялъною оцiнкою конкретного внеску в

розвиток дослiджуваноТ галузi;
о оцiнкою технiко-економiчноТ значущостi розробки i наявнiстIо,високо-

ефективних технiчних рiшень, прискорене освоення та використання
яких може мати важливе значення для народного господарства.

5.3. Щослiдження iз прикладноi тематики вважаеться успiшно завершеним,
якщо у встановлений TepMiH розробка впроваджена або визначено замовника,
з яким оформленi договiрнi зобов'язання, у тому числi договори про намiри.
За пiдсумками виконання дослiджень фiнансування пiдроздiлу на наступний
piK може бути переглянуте.

б. АНАЛIЗ ДIЯЛЬНОСТI НАУКОВИХ ШДРОЗДIЛIВ
б.1. Аналiз дiяльностi наукових пiдроздiлiв здiйснюеться постiйно дiючою
Комiсiею з оцiнки ефективностi науковоi дiяльностi. При цьому оцiнюеться
ефективнiсть роботи наукового пiдроздiлу в цiлому i окремо кожного його
спiвробiтника.

6.2. [ря проведення аналiзу кожен спiвробiтник наукового пiдроздiлу пiд ке-

рiвництвом завiдувача вiддiлу складае покварт€Lльний план робiт на piK, а на-
прикiнцi року звiтуе про виконану роботу згiдно з планом у виглядi анотова-
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ного звiту та проходить анкетування для збору пок€вникiв, що вiдображають
його дiяльнiсть.

б.3. Аналiз дiяльностi наукових пiдроздiлiв проводиться щорiчно пiсля закiн-
чення календарного року. При цьому визначаеться рейтинг наукового пiд-
роздiлу в цiлому i окремо кожного його спiвробiтника.

б.4. Щорiчне анкетування, звiтування та ан€uliз дiяльностi наукових пiдроздi-
лiв проводиться згiдно з Положенням про оцiнювання та стимулювання ефе-
ктивностi роботи наукових пiдроздiлiв, яке розроблястъся Комiсiсю з оцiнки
ефективностi науковоТ дiяльностi puшoM з Щирекцiею, погоджуеться на засi-
даннях ПК i вченоТ ради та вводиться в дiю наказом директора до
З0.|2.2021 р. При розробцi положення враховуються критерii, що зазначенi в

роздiлi 4 цього Положення.

6.5. Щопускаеться вносити змiни в Положення про оцiнюваIIня та стимулю-
вання ефективностi роботи наукових пiдроздiлiв в порядку, визначеному в п
6.4, але не частiше нiж 1 раз на piK i не пiзнiше нiж за пiвроку до проведення
черговоТ оцiнки ефективностi.

б.б. На ocHoBi проведеного анаJIiзу Комiсiя з оцiнки ефективностi науковоТ
дiяльностi розробляе рекомендацii для ,.ЩирекцiТ стосовно поточних заходiв зi
стимулювання та пiдвищення ефективностi науkовоi дiяльностi.

6.7. Рейтинговi покzвники, реКомендацii KoMicii з оцiнки ефективностi нау-
ковоi дiяльностi обговорюються на вченiй радi та доводять до вiдома Bcix
спiвробiтникiв iнституту.

6.8. У разi погодження вченою радою висновкiв KoMiciI з оцiнки ефективнос-
Ti науковоi дiяльностi рекомендацii стосовно поточних заходiв зi стимулю-
вання та пiдвищення ефективностi науковоi дiяльностi передаються ,Щирекцii.

7. ПОРЯДОК IIЕРЕРОЗПОДIЛУ БЮДХtЕТНИХ КОШТIВ
7.1. Керiвник наукового пiдроздiлу, в якому протягом двох poKiB не було за-
лr{ено додаткових коштiв, доповiдае вченiй радi про результати дiяльностi
керованого ним пiдроздiлу.

РекомендацiI KoMicii з оцiнки ефективностi науковоТ дiяльностi зi змiни фон-
ду заробiтноi плати подаються дирекцiI iнституту за результатами роботи за
два ocTaнHix роки.
7 .2. З урахуванням висновкiв KoMicii з оцiнки ефективностi HayKoBoi дiялъно-
cTi, що були погодженi вченою радою, директор iнституту ухваJIюе рiшення
щодо перерозподiлу бюджетних коштiв мiж науковими пiдроздiлами.

7.3. Розподiл коштiв наприкiнцi року, що пiдлягають виплатi науковим пiд-
роздiлам у виглядi премii, здiйнюстъся по узгодженню з Щирекцiею та KepiB-
никами окремих пiдроздiлiв.
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,Щодаток J\b 6.1
до Колективного договору

IПМаш iM. А.М. Пiдгорного НАН Украiни
на2021 piK, який чинний

до укладання нового колективного договору

ПОЛОЖЕ,НIIЯ ПРО УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦI,
ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗМIРИ НАДБАВОК ТА ДОПЛАТ

ПРАЦIВНИКАМ IНСТИТУТУ

1.1. Посадовi оклади (тарифнi ставки) вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 28
грудня 201'6 року }lb 1037 ((про оплату працi працiвникiв окремих галузей
бюджетноi сфери) розраховуються виходячи з розмiру посадового окладу
(тарифноТ ставки) працiвника 1 тарифного розряду, встановленого у розмiрi
ПРожиТкоВоГо MiHiMyMy для працездатних осiб з 1 сiчня календарного року.
1.2. Посадовi оклади заступникiв керiвникiв наукових установ, заступникiв
керiвникiв структурних пiдроздiлiв установ встановлюються на 5-15 вiдсот-
KiB, головних бухгалтерiв - на 10-З0 вiдсоткiв, помiчникiв керiвникiв - на 30-
40 вiдсоткiв нижче, нiж посадовий оклад вiдповiдного керiвника.
1.3. Надбавки науковим працiвникам, спецiалiстам, iнженерно-технiчним
працiвникам, робiтникам за рахунок та в межах eKoHoMii фонду заробiтноI
плати iнституту по загLпьному та спецiальному фондам Щержавного бюджету
у розмiрi до 50% посадового окладу встановлюються:

- за високi досягнення в працi;
- виконання особливо важливих робiт (на TepMiH ik виконання);
- за складнiсть, напруженiсть роботи.
Надбавки не встановлюються, якщо в iнститутi е заборгованiсть по

заробiтнiй платi.
1.4. Надбавки за високi досягнення в працi можуть встановлюватися одноча-
сно з надбавками за виконання особливо важливих робiт, та надбавками за
складнiсть, напруженiсть роботи, €tле граничний розмiр надбавок при цьому
для працiвника не може перевищувати 100 % посадового окJIаду.
1.5. Надбавки за високi досягнення в працi встановлюються за:

- забезпечення високого рiвня виконуваних робiт;
- досягненнlI високого рiвня якостi та ефективностi наукових дослiдженъ,

якi дозволяють скоротити строки виконаннjI розробки;
- якiсне та своечасне виконання дорученоi роботи;
- забезпечення повного та достовiрного облiку витрат на проведення НДР,

забезпечення eKoHoMiT матерiальних pecypciB тощо.
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1.б. Надбавки за високi досягнення в працi вiдмiняються або розмiр ix змен-
шуеться при погiршеннi покс}зникiв, за якi вони були встановленi, або за по-
рушення трудовоi i виробничоТ дисциплiни.
1.7. Надбавки за виконання особливо важливоТ роботи; за складнiсть, на-
пруженiстъ роботи встановлюються з метою посилення матерiальноТ зацiкав-
леностi працiвникiв у виконаннi особливо важливих робiт по:

- вирiшенню важливих наукових проблем i проведенню прiоритетних, фу"-
дамент€tльних теоретичних дослiджень;

- розробцi i впровадженню найновiших методiв проведення дослiджень, пе-

редових методiв органiзацii працi, скорочення cTpoKiB виконуваних робiт.
1.8. Надбавки за виконання особливо важливих робiт встановлюютъся за

рахунок i в межах eKoHoMii фо"ду заробiтноi плати.
1.9. Надбавки за виконання особливо важливоi роботи встановлюеться на
строк ix проведення, €Lпе не бiльше, як на один piK.
1.10. Конкретний розмiр надбавки кожному працiвнику визначаеться з ура-
хуванням його особистого творчого внеску в виконання роботи i не може пе-

ревищувати розмiр,-передбачений п. п. 1.3 та 1.4 цього Положення.
1.11. Надбавки вiдмiняються або розмiр iх зменшуеться при недодержаннi
cTpoKiB закiнчення або незадовiльноТ якостi виконання дорученоi робот: в
цiлому чи окремих'fi етапiв, а також при порушеннi працiвником трудовоТ та
виробничоТ дисциплiни.
1.12. Надбавки за наступний етап роботи сплачуються при yMoBi виконання
попереднього етапу.
1.13. При достроковому виконаннi роботи надбавка виплачуеться ts псвноп4у
обсязi, передбаченому в завданнi. На час щорiчноТ вiдпустки надбавка не
встановлюеться.
|.l4. Надбавки за високi досягнення працi, складнiсть та напруженiсть ро-l.t4. падOавки за висок1 досягнення у прац1, скJIаднlсть та напруженlсть ро-
боти та виконання особливо важливих робiт враховуються при обчисленнi
середнього заробiтку дпя оплати щорiчних вiдпусток, виплати допомоги цо
соцiальному страхуванню, при визначеннi пенсiй та в iнших випадках, пе-

редбачених чинним законодавством.

2. нАдБАвкА зА стАж HAyKoBoi роБоти

2.1". Вiдповiдно до Постанови КМУ вiд 14.04.2004 р. J\b 494 кПро порядок ви*
плати надбавки за стаж науковоi роботи> директору iнституту, його застуIт-
никам з HayкoBoi роботи, ученому секрет?рю, його заступнику, керiвникам
наукових структурних пiдроздiлiв, головним, провiдним, старшим, науковим
та молодшим науковим спiвробiтникам Установи, провiдному спецiалiст5,
наукових вiддiлiв; особам, якi працюють за професiями, визначеними в роз-
дiлi Професiонали Класифiкатора професiй ДК 003-2010, затвердженого на-
к€вом.Щержспоживстандарту УкраiЪи вiд 28.07.2010 Ns З27, в наукових пiд-

роздiлах державних наукових установ та органiзацiй, вищих навчulJIьних за-
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кладiв III-IV piBHiB акредитацii та державних пiдприсмств, якi проЙшли дер-
жавну атестацiю згiдно iз Законом Украiни <Про наукову i науково-
технiчну дiяльнiсть> та працiвники науково-допомiжних вiддiлiв, за умовИ,
що вони виконують наукову, науково-технiчну або науково-органiзацiйнУ

роботу.

Розмiр щомiсячноi надбавки, YоYо посадово-
го окладу

10
20
з0

2.2.Надбавка за стаж науковоi роботи виплачуеться щомiсяця науковим пра-

цiвникам з€шежно вiд стажу науковоi роботи у таких розмiрах:
Стаж HayKoBoi роботи

понад 3 роки
понад 10 poKiB
понад 20 poKiB

2.3. .Щокументами для визначення стажу науковоi роботи е трудова книжка Та

iншi документи, якi вiдповiдно до законодавства пiдтверджують стаж науко-
воТ роботи.
2.4. Надбавка за стаж науковоТ роботи нараховусться щомiсяця виходячи З

посадового окпаду наукового працiвника за основним мiсцем роботи.
За мiсцем роботи за сумiсництвом надбавка за стаж науковоi роботи не ВИ-

плачусться.
2.5. У разi коли науковий працiвнйк тимчасово замiщуе вiдсутнього працiв-

ника, надбавка за стаж науковоi роботи нараховуеться до посадового окладу

за основною посадою (мiсцем роботи).
2.6, Надбавка працiвникам, у яких протягом к€tлендарного мiсяця виникло

право на виплату або пiдвищення розмiру надбавок i доплат, надбавки та до-
плати встановлюеться з початку наступного мiсяця

3. порядок встдновлвння доплдт до посддових оклд-
дIв (тАриФних стАвок)

3.1 Працiвникам iнституту можуть бути встановленi доплати:
- у розмiрi 50% посадового окJIаду вiдсутнього працiвника або за BaKaHTHOIo

посадою:
- за сумiщення професiй (посад) - виконання працiвником поряд iз своею ос-

новною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткоi роботи за

iншою професiсю або посадою, в межах робочого часу за основною робо-
тою в розмiрi, що не перевищуе 50 Ой посадового окладу вiдсутнього пра-

цiвника або за вакантною посадою;
- за розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу виконуваних

робiт - виконання поряд зi свосю основною роботою, обумовленою трудо-

вим договором, додаткового обсягу робiт за однiсю й тiею самою професi-

ею абО посадоЮ в розмiрi, Iцо не перевиЩуе 50 О/о ПОСаДового окладу вiдсут-

нього працiвника або за вакантною посадою;
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- За ВиКОнання обов'язкiв тимчасово вiдсутнъого працiвника в розмiрi, що не
перевищуе 50 7о посадового окладу вiдсутнього працiвника;

3.2. ЩоплаТи За сумiщення професiй (посад), за розширення зони обслугову-
BaHHrI або збiльшення обсягу робiт застосовуютъся без обмеження перелiку
ПОсаД, В ТоМУ числi по посадах, Iцо н€uIежать до рiзних категорiЙ працiвникiв,

,Щоплати вводяться за рахунок i в межах eKoHoMiT фо"ду заробiтноi пла-
Ти, оДерЖаноi по посадових окладах (тарифних ставках), якi могли б випла-
чуватися за умови нормативноi чисельностi працiвникiв.

Примiтка: Вказанi доплати не встановлюються керiвнику установи, його
заступникам, керiвникам структурних пiдроздiлiв та ik заступникам.

.Щля встановлення цих доплат може бути спрямовано лише 50 % посадового
окладу вiдсутнього працiвника або за вакантною посадою.
3.3. ,,Щоплати за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього гrрацiвника
встановлюються, насамперед, робiтникам, спецiалiстам та службовцям, якi
поряд iз основною роботою виконують роботу тимчасово вiдсутнiх шрацiв-
никiв. ,Щоплати виплачуються за рахунок i в межах фо"ду i не можуть пере-
ВищУВаТи 50 О/о Посадового окладу (тарифноi ставки), незаJIежно вiд кiлько-
cTi осiб, яким вони виплачуються.
3.4. За роботу у важких i шкiдливих або особливо важких i особливо шкiдли*
вих умовах працi (до 12 й24 % посадового окладу вiдповiдно);
3.5. За роботу в нiчниЙ час (у розмiрi до 40 О/о годинноi тарифноi ставки (по-
садового окладу) за кожну годину роботи з 10 години вечора до б години ра-
нку).
3.б. За роботу у святковi днi в розмiрi подвiйноi годинноi (денноi) ставки.

4. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ I ВИПЛАТИ ДОПЛАТ:

4.1. ,Щоплати за роботу у важких i шкiдливих або особливо важких i особливо
шкiдливих умовах працi встановлюються наказом директора iнституту. IH-
женер з ОП готуе проект наказу, погоджуе iз ПК i передае його у вiддiл кад-
piB до 25 грудня поточного року на наступний piK.

4.2. !ля встановлення доплат за сумiщення посад, розширення зони обслуго-
вування та збiльшення обсягу робiт завiдувач вiддiлу (начальник пiдроздiлу),
подае директоровi iнституту погоджену iз завiдувачем ПЕВ службову запис-
ку з технiко-економiчним обгрунтуванням необхiдностi встановлення допла-
ти iз з€вначенням TepMiHiB ii встановлення. На пiдставi службовоТ записки
видаеться наказ директора, погоджений iз ПК.

4.3. .Щля встановлення доплат за виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього
працiвника (вiдпустка, хвороба, вiдрядження й т.д.) завiдувач вiддiлу (KepiB-
ник служби) подае у вiддiл кадрiв погоджену iз ПЕВ службову записку з об-
rрунтуванням причин необхiдностi TaKoi доплати та TepMiHy ii встановлення.
На пiдставi олужбовоi записки видасться нак€}з директора.l

t
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,Щодаток Ns б.2
до Колективного договору

IПМаш iM. А.М. Пiдгорного НАН УкраiЪи
на 202| piK, який чинний

до укладання нового колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМIЮВАННЯ ПРАЦIВНИКIВ IНСТИТУТУ
ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ iM. А. М. ПIДГОРНОГО

нАцIонАльноi,лкадвмIi нАук укрАiни

1. зАгАльнI положЕння

l,.l,. Положення про премiювання працiвникiв Iнституту проблем машинобу-
дування iM. А. М. Пiдгорного НацiональноТ академii наук УкраiЪи (далi за
текстом Положення) розроблено згiдно з трудовим законодавством Украiни i
визначас порядок i умови премiювання спiвробiтникiв Iнституту (далi за тек-
стом iнститут).
1.2. Положення розроблено на пiдставi:
. Закону УкраiЪи "Про оплату працi";
. Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 31.01.01 p.Ns 74 "Про умови
оплати працi працiвникiв бюджетних науково-дослiдних установ i органiза-
цiй та iнших наукових установ Нацiональноi академiТ наук УкраiЪи> (зi змi-
нами та доповненнями);
. Розпорядження Президii t{AH Украiни вiд 25.04.2005 р. JVs 263 <Про уIч{ови
оплати працi працiвникiв бюджетних науково-дослiдних установ i органiза-
цiй та iнших наукових установ Нацiональноi академii наук Украiни> (зi змi-
нами тадоповненнями);
. Генеральноi угоди про регулювання основних принципiв i норм реалiзацii
соцiалъно-економiчноi полiтики i трудових вiдносин в УкраIнi на 2а|9-2а21
роки мiж ВсеукраТнським об'сднанням органiзацiй роботодавцiв, Всеукраiн-
ським об'еднанням професiйних спiлок та Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни;
. Галузевоi Угоди мiж Президiею НАН УкраТни i I_{ентральним KoMiTeToM
профспiлки працiвникiв НАН УкраiЪи на 20|8-2019 роки вiд 11.02.2019 Лs
|371224-8;
. Постанови Президii НАН УкраТни пПро затвердження розподiлу бюджетно-
го фiнансування НАН Украни> на поточний piK.
L.3. Положення запроваджуеться з метою стимулювання кадрiв найвищоi
науковоi квалiфiкацii, iнших висококвалiфiкованих фахiвцiв, заJIучення до
Iнституту науковоi молодi, посилення матерiальноi зацiкавленостi науковцiв
та iнших працiвникiв iнституту в досягненнi високих результатiв фундамен-
т€lпьних наукових дослiджень, прикладних розробок, прискореннi впрова-
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дження наукових результатiв у господарську практику, пiдвищеннi обсягiв
виконаннrI наукових робiт згiдно з тематичними планами Iнституту та робiт,
що забезпечують виконання нацiональних програм Украiъи та мiжнародних
програм за }пIастю УкраТни в галузi науки i технiки, сприяють росту прести-
жу та утвердженню прiоритету вiтчизняноi науки, а також в одержаннi ваго-
мих результатiв при наполегливiй квалiфiкованiй працi та високому профе-
сiйному piBHi.
1.4. Положення поширюсться на працiвникiв, обiймаютъ посади вiдповi-i.+. llоJIоження поширюсться на працlвникlв, що ооrймаютъ посади вiдповi-
дно до штатного розпису i працюють в iнститутi як за основним мiсцем робо-
ти, так i за сумiсництвом.
1.5. ПРеМiЮвання працiвникiв iнституту проводиться за умови вiдсутностi
ЗабОРгОваностi по заробiтнiй платi та за рахунок фактичноТ економii фонду
заробiтноi плати, затвердженого кошторисом доходiв i видаткiв Iнституту,
одержаноi результатi здiйснення заходiв()лýр}tан()l rr результат1 здlиснення заходlв по вдоскон€tленню планування
ТРУЛОМiСТКИХ РОбiт i фонду заробiтноi плати, оптимiзацii чисельного складу
ПiДРОЗдiлiв, покращення органiзацii працi i пiдвищення ii ефективностi та iH_
ШИХ ЗахОдiв, якi забезпечують високоякiсне виконання бiльшого об'ему ро_
бtт, а також за рахунок додаткових джерел iз коштiв спецiального фонду, ви-
КОРисТаНня яких на виплати спiвробiтникам не заборонено законодавством.
1.б. ПРемiювання працiвникiв за результатамй iхньоi працi с правом, а не

Обов'язком адмiнiстрацiТ iнституту й залежить, зокрема, вiд кiлькостi i якостi
працi працiвникiв, фiнансового стану iнституту та економii фонду заробiтноr
плати, iнших факторiв, що можуть впливати на сам факт i розмiр премiю-
вання.
1.7. Змiни положення узгодженням адйiнiстра-l./. 5мlни 1доповнення до IIоложення вносяться за узгодженням адМiнiстра-
цii й профспiлкового KoMiTeTy iнституту та затверджуються наказом дирек-
тора.

2.вшипрЕмIЙ

Положенням передбачаеться поточне й однор€tзове премiювання.
2.1. Премiювання здiйснюеться за пiдсумками роботи (або етап у роботi) за
мiсяць, кварт€uI, пiвроку, 9 мiсяцiв, piк у випадку досягнення працiвником
високих виробничих пок€вникiв при одночасному бездоганному виконаннi
ниМ ТрУДоВиХ обов'язкiв, покладених на нього трудовим договором, посадо-
вою iнструкцiею Й колективним договором, а також розпорядженнями безпо-
середнього керiвника. При цьому пiд високими (науковими, виробничими,
iншими) пок€вниками в Положеннi розумiеться:
' для працiвникiв основних науково-дослiдних пiдроздiлiв: виконання за те*
мами фундаментаJIьних i прикладних дослiджень за основними напрямами
науки, що розробляються в iнститутi, пiдвищення наукового рiвня, значим0-
cTi й ефективностi провелених наукових.дослiджень (високi досягнення ts

науково-дослiднiй роботi i особистий внесок у розвиток фундаментальноi
I
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:1IТIi.'ВОРеННЯ 1 ВПРоВадженнlI нових науково-дослiдних розробок, видiв
технlки; значний особистий внесок у розвиток фундаr."r*йоi, приклuдrЬi'
науки; виконанн" н? високому рiвнi.науково-дослiдних робiт; за науково-
органiзацiйнУ дiяльнiсть, за роiвйток i зЙiцнення наукових зв'язкiв, за Ь*r""-не науково_виробниче. спiвробiтництво з виробничими органiзацiями абовпровадження iнновацiй тощо);
, для працiвникiв науково-дослiдних пiдрозцiлiв: у зв'язку з присудженнrIм
державних, г€шузевих, а також престижних мiжнародних премiй;, для працiвникiв науково-допомiжних пiдроздiлiв: подання, одержання йкомерцiалiзацiя патентiв, участь у виставкаь високi досягнеr"" 

" 
iнновацiй-

нiй дiяльностi, оперативнiсть i професiоналiзм у вирiшеннi питань, Що нале*
жать до ik компетенцii;
, для працiвникiв допомiжних та обслуговуючих пiдроздiлiв: сумлiнне i ви-

::::":1.:?j__1_yi?:_:] :"."5 обов'язкiв,-щ9 iабезпечуе ефективну роботу нау-
ково-дослiдних пiдроздiлiв iнституту цiлому (сприяння виконанню науко-
во-дослiдних тем);
, для робiтникiв: безперебiйне забезпечення пiдроздiлiв iнституту BciMa ви-
дами енергii (тепло-, електроенергiТ), водопостачанням, забезпечення умOвзбереження товарно-матерiальних цiнностей, забезпечення надiйноi роЪоr"
устаткування й механiзмiв та iнше.

3. пIдстАви дляпрЕмIювАнIlя

Пiдставами для нарахування премiй с, як
бухгалтерськоi, виробничоТ тощо звiтностi.
Поточне премiювання може здiйснюв а-гиQя

пiдсумками успiШноi роботИ за мiсяць, кварт€Lл, пiврiччя, 9 мiсяцiв, piK,
тощо;
. досягнення зазначених трудових пок€tзникiв;, якiсне та своечасне виконання спiвробiтником покладених на нього
обов'язкiв (виконання робiт);, умови ekoнoMii матерiальних pecypciB, освосння новоi технiки й техноло-
гiй тощо
3.2. Однор€lзове (разове) премiювання може здiйснюватися за:. пiдсумками успiшноi роботи iнституту за piK;

виконання додаткового обсягу робiт;, якlсне та своечасне виконання найбiльш скJIадних робiт за тематикою на-
уковоi дiяльностi iнституту;

якiсне й оперативне виконання особливо важливих завдань i особливо т,е-
рмiнових робiт, р€lзових завдань керiвництва;
о

a

за результатами KoHKypciB наукових робiт, високi пок€lзники тощо;

кож
3.1.
за:
a

правило, данi науковоi, а та-

вlдносно працlвникlв 1нституту

присудження державних нагород i присвоення почесних звань;
I
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РОЗРОбКУ Й впровадження заходiв, спрямованих на економiю матерiалiв,
енергii, а також полiпшення умов працi i технiки безпеки;
3.3. Наказ про призначення та виплаry премii мае мiстити вiдомостi про те,
на яких пiдставах премiюсться спiвробiтник.

4. порядок признАчЕнItrя, виплАти тА розмIри прЕ_
мIЙ

4.1. Премii призначаються наказом директора (заступника директора, пого-
ДЖениМи з профспiлковим KoMiTeToM iнституту, за rтоданням керiвника стру-
ктурного пiдроздiлу.
4.2. Премiювання ,Щиректора здiйснюеться головою секцiI НАН УкраТни за
поданням вiддiлення, до складу якоТ входить iнститут.
4.3. Премiювання здiйснюеться на ocHoBi iндивiдуальноi оцiнки адмiнiстрацi-
ею працi кожного працiвника i його особистого внеску в забезпечення вико-
нання Iнститутом статутних завдань i договiрних зобов'язань, досягнення на-
уково-технiчнихрезультатiв, наукового надбання, високиЙ науковий i тех-
нiчний piBeHb дослiджень.
4,4.На тимчасових працiвникiв, а також на працiвникiв, що працюють за су-
мiсництвом, розповсюджуються умови виплати премii, якi встановленi цим
Положенням для постiйних працiвникiв.
4.5. Одrrорzвове (разове) прейiювання, передбачене Положенням, здiйсню-
еться за фактом виконання роботи, завдання або доручення, впровадження
заходiв, а також HacTaHHlI подiй, гlередбачених пiдпунктом З"2"
4.б. Розмiр премiй визначаеться для кожного працiвника наказом директора
за поданням керiвника структурного пiдроздiлу.
4.7. Розмiр премiй працiвникiв-науковцiв заJIежить вiд особистого вIIеску
кожного у досягнення вiдповiдних наукових резулътатiв, внеску в кiнцевi ре-
зультати в цiлому з урахуванням специфiки виконуваних функцiй, наукового

рiвня виконаних робiт, новизни та значущостi iдей та рiшень, складностi ро-
бiт, економiчноi ефективностi, показником яких е кiлькiсть та якiсть науко-
вих публiкацiй, що мiстять оригiнальнi результати та вiдповiднi узагальнення
з урахуванням науковоТ i практичноi цiнностi одержаних результатiв, розро-
бка i впровадження на комерцiйнiй ocHoBi результатiв наукових робiт iнсти-
туту, пiдтверджених вiдповiдними актами, угодамиJ контрактами та iH.
4.8. Розмiр премii не обмежу€ться.

ного рiвня виконаних розробок порiвняно з затвердженим технiчним завдан*
ням, перевищеннrI кошторисноI BapTocTi робiт i порушення cTpoKiB ik завер-
шення та здавання замовнику, викривлення HayкoBoi iнформацii, порушення
виробничоi та трудовоТ дисциплiни, а також iншi виробничi недолiки.

l
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