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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Колективний договір (надалі Договір) укладено між   Міжнародним науково-

навчальним центром інформаційних технологій та систем (далі Центр) в особі 

директора, професора Володимира Ілліча Гриценко, що діє на підставі Статуту, з 

однієї сторони, i профспілковим комітетом первинної профспілкової організації 

Центру( далі Профком), в особі голови профспілки Леоніда Олександровича 

Петрушенка, який є представником трудового колективу, аспірантів i докторантів 

Центру (надалі працівників), з другої сторони, в подальшому Сторони. 

Договір складається з 4-ох розділів та 8-ми додатків, які є невід’ємною частиною 

договору. 

 

 1.2. Колективний Договір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і 

соціально-економічних відносин, узгодження інтересів Сторін.  

 

 1.3. Договір укладено на основі чинного законодавства України, Галузевої Угоди між 

Президією НАН України та Президією Центрального комітету профспілки 

працівників НАН України (далі – Угода).  

 

 1.4. Дія Договору розповсюджується на всіх працівників Центру, незалежно від того чи є 

вони членами профспілки, але Профком зберігає за собою право добиватись 

додаткових пільг і компенсацій для членів профспілки в рамках спільних рішень 

Адміністрації та Профкому на основі діючого Договору. 

 

 1.5. Рішення, постанови, накази, розпорядження, рекомендації сторін не повинні вступати 

в протиріччя з даним Договором, Угодою та чинним законодавством України.  

 
 

 2. ЗОБОВ'ЯЗАHHЯ АДМIHIСТРАЦIЇ ЦЕНТРУ 

 

 2.1.  Виробничі та економічні відносини 

 2.1.1. Адміністрації  Центру всіляко сприяти одержанню замовлень від Президії НАН 

України, МОН України та інших організацій, відомств та підприємств на виконання 

обсягів робіт з сумарним фондом заробітної плати, достатнім для виплати основної 

заробітної плати з надбавкою за науковий стаж та доплатами за вчене звання і 

науковий ступінь. 

 2.1.2. Своєчасно інформувати працівників про наукові гранти, конкурси та конференції за 

тематикою Центру, що проводяться Академією наук, Міністерством освіти та науки 

України, іншими організаціями та відомствами України, а також міжнародними 

організаціями та забезпечувати участь Центру в них. 

 

 2.1.3. Створювати умови для підвищення: 

- ефективності роботи Центру,  

- вдосконалення і покращення умов праці,  

- матеріально-технічного  забезпечення робіт. 

 

 2.1.4. Здійснювати оперативний контроль за виконанням запланованих науково-дослідних 

робіт (НДР) і своєчасно інформувати про планові та фактичні обсяги відповідного 

фінансування (бюджетного, цільового, за контрактами та госпдоговорами)  наукових 

керівників НДР, які є розпорядниками коштів по цих темах (Додаток №2). 
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2.1.5. Майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності (ОІВ), створені у зв'язку з 

виконанням трудового договору, належать Міжнародному Центру. Проводити оплату 

всіх зборів за подання заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, а також 

за експертизу та видачу патентів, в яких заявником і власником є Центр.  

Вимагати від працівників нерозголошення конфіденційної інформації стосовно 

об’єктів права інтелектуальної власності, які належать Центру. 

 

 2.1.6. У випадку створення працівниками Установи - творцями ОІВ під час виконання 

наукової тематики, що фінансується НАН України, службових об’єктів права 

інтелектуальної власності та їх наступному використанні Установою через випуск 

продукції, в якій використовується службовий ОІВ, надання відповідних послуг чи 

надання ліцензій Установа виплачує творцям винагороду за використання службового 

ОІВ згідно із законами України, рішеннями Президії НАН України  та договором з 

Творцем ОІВ. 

При укладанні ліцензійного договору  працівнику має виплачуватися винагорода 

в сумі 30 відсотків  від сум доходів, що одержані за договором. 

 2.1.7. Вимагати від кожного працівника відповідно до його посади виконання ним робіт на 

високому професійному рівні згідно трудового договору, посадової інструкції та 

Статуту Центру.  

        Вимагати від кожного працівника дотримання Правил внутрішнього розпорядку, 

трудової і виробничої дисципліни.  

 

 2.2.Оплата праці 

 

 2.2.1. Встановлювати посадові оклади  в штатному розписі відповідно до чинного 

законодавства. На період подолання фінансових труднощів центру, тимчасово, на 

термін не більше ніж три місяці, допускається робити оплату праці нижче від норм, 

визначених галузевою угодою, але не нижче від державних норм і гарантій (Ст.14 

закону «Про оплату праці»). 

 

 2.2.2 Своєчасно переглядати і збільшувати мінімальні та діючі розміри посадових окладів і 

тарифних ставок відповідно до нормативних документів, що стосуються оплати праці 

та її змін. 

 

 2.2.3. З метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників Центру щодо 

збільшення обсягів та якості робіт встановлювати доплати та надбавки до посадових 

окладів, проводити  преміювання працівників у відповідності до Положень: „ Про 

порядок встановлення надбавок та доплат  до посадових окладів працівникам 

МННЦІТтаС”, „Про преміювання працівників Центру” (Додатки №№ 3 та 4). 

 

 2.2.4. Розміри доплат, надбавок, матеріальної допомоги, премій працівникам Центру 

визначаються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. 

№ 74  (з наступними змінами) ,  від  08.05.01 р. № 488 (з наступними змінами) та 

відповідних розпоряджень Президії НАН України, погоджених з ЦК профспілки. 

 

 2.2.5. Працівникам наукових відділів, які виконують роботи з альтернативної тематики, 

розмір доплат за науковий ступінь та наукове звання встановлюється окремо. 

 

 2.2.6. Виплачувати працівникам основну заробітну плату відповідно до штатного розпису 

два рази на місяць: 

 заробітну плату за першу половину місяця –  16-ого  числа поточного 

місяця, 
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 заробітну плату за другу половину місяця – 1-ого  числа наступного місяця. 

В тих випадках, коли день зарплати збігається із вихідними чи святковим днями, 

заробітну плату видавати напередодні. 

Не допускати затримок цих виплат. В день остаточної виплати місячної заробітної 

плати видавати працівникам на їх вимогу розрахункові листки про суми нарахованої 

заробітної плати, суми проведених утримань та вирахувань з неї, а також належної 

суми виплат. 

 2.2.7. Оплату праці всього надурочного часу здійснювати у подвійному розмірі.  

 

 2.2.8. Оплату за час простою у разі зупинки виробництва (роботи), пов’язаної з відсутністю 

електроенергії, водопостачання, порушеннями правил експлуатації будівель, споруд 

та порушеннями техніки безпеки не з вини працівника, коли  не виникла ситуація, 

небезпечна для його життя чи здоров’я, здійснювати   з   розрахунку   не   менше   

двох   третин  тарифної ставки (окладу) працівника, а  у  разі виникнення зазначеної 

ситуації - у розмірі його середнього заробітку за весь час простою. 

 

 

2.3. Забезпечення зайнятості та гарантій працівникам у разі зміни організації 

виробництва та праці, соціальні гарантії 

 2.3.1.   Завчасно інформувати Профспілку у разі реорганізації, реструктуризації, 

перепрофілювання, часткового зупинення виробництва, ліквідації Центру з наданням 

інформації про плановані заходи, пов’язані з ними звільнення працівників, причини й 

строки таких звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватись. 

 

 2.3.2. У разі виникнення причин, через які неминучі вивільнення працівників з ініціативи 

Адміністрації, проводити їх лише за умови письмового повідомлення Профспілки про 

причини й терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, котрі підлягають 

скороченню, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень. 

 

 2.3.3.   Провадити консультації з Профспілкою стосовно визначення  і затвердження заходів 

щодо запобігання звільнення працівників, їх можливого працевлаштування та 

забезпечення соціальної підтримки. 

 

 2.3.4.   Гарантувати додержання прав та інтересів працівників, які звільняються у зв’язку зі 

зміною організації діяльності або ліквідацією Центру, зокрема щодо: порядку 

звільнення, виплати вихідної допомоги, працевлаштування, інших пільг та 

компенсацій таким працівникам. 

 

 2.3.5. Спільно з Профкомом сформувати склад Комісії Центру із загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

та витратами, зумовленими народженням та похованням (далі Комісії Центру із 

соцстраху) і  забезпечувати роботу комісії відповідно до чинного законодавства. 

 

  

 2.4. Трудові відносини, режим праці та відпочинку 

 

 2.4.1. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством 

України, під розписку ознайомлювати працівників із наказом про їх прийняття до 

Центру. При наявності виробничої необхідності та коштів укладати з науковими 
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працівниками, які пішли на пенсію відповідно до закону "Про наукову і науково-

технічну діяльність", строкові контракти. Умови Контракту не можуть погіршувати 

становище працівників порівняно з чинним законодавством, Угодою i даним 

колективним Договором. 
 

2.4.2. При наявності виробничої необхідності та коштів укладати з працівниками за їх 

згодою цивільно-правові угоди у відповідності до чинного законодавства України. 

 

2.4.3.  Спільно з Профспілковим комітетом розробляти Правила внутрішнього  трудового 

розпорядку Центру, вносити  до них  зміни й доповнення , затверджувати їх  на 

конференції трудового колективу.  

Розробляти та затверджувати посадові інструкції, ознайомлювати з ними працівників. 

 

2.4.4. Порушення працівниками трудової дисципліни розглядається на Комісії по контролю 

за дотриманням правил внутрішнього розпорядку Центру. Адміністрація має право 

замість накладення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення 

трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу. 

 

 2.4.5. Розірвання трудового договору з працівником проводити у відповідності до Кодексу 

законів про працю України. 

 

 2.4.6. Установити   в  Центрі  п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю робочого часу 

працівників 40 год. на тиждень та двома вихідними днями (субота, неділя). 

За заявою працівника встановлювати неповний робочий час (день тиждень), із 

визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплати праці пропорційно до 

відпрацьованого часу. 

Режим роботи відповідно до правил внутрішнього розпорядку 

 

 2.4.7. Узгоджувати з Профспілковим комітетом будь-які зміни тривалості робочого дня 

(тижня), режиму праці, запровадження  нових режимів роботи у центрі, в окремих 

підрозділах, для  категорій або  окремих працівників,  та завчасно повідомляти 

працівників про такі зміни. 

 

2.4.8. Надавати працівникам щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарні дні за 

відпрацьований  робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору  

відповідно до чинного Закону України від 15.11.1996р. № 503/96-ВР „Про відпустки”. 

Науковим працівникам тривалість щорічної основної відпустки встановлюється  

згідно з Постановою КМ України від 14.04.1997р. № 346 : директор, заступник 

директора з наукової роботи, вчений секретар, керівник структурного наукового 

підрозділу, які займаються самостійною або у різноманітних організаційних формах 

науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий(головний, провідний, 

старший), що  мають науковий ступінь  доктора наук – 56 календарних днів, 

кандидата наук – 42 календарних дні, не мають наукового ступеня – 28 календарних 

днів, інші наукові працівники незалежно  від наявності наукового ступеня – 28 

календарних днів. 

Додаткові відпустки за ненормований робочий день  або особливі умови праці  

надаються згідно з затвердженим  переліком (додаток № 5). 

 

 2.4.9. Надавати всі види додаткових та без збереження заробітної плати відпусток 

передбачених Законом України від 15.11.1996р. № 503/96-ВР „Про відпустки”. 

 

 2.4.10. Затверджувати графіки щорічних відпусток складені в структурних підрозділах, що 

визначають черговість надання щорічних відпусток працівникам  в календарному  
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році, з урахуванням інтересів працівників та можливості для їх відпочинку і доводити 

до відома всіх працівників.  

 

2.4.11. Забезпечувати оплату відпустки не пізніше, ніж за 3 дні до її початку при умові подачі 

заяви на відпустку за 10 днів до дати початку відпустки (КЗпП України ст.115) та 

наявності коштів по заробітній платі на рахунку Центру. 

 

2.4.12.   При звільненні працівника забезпечити своєчасну виплату всіх сум, що належать 

йому від підприємства. 

 

2.4.13. При виході  на пенсію  з  наукової (науково-педагогічної)  посади працівнику в термін 

не більше 6 місяців видається  грошова  допомога  в  розмірі  шести  місячних 

посадових окладів (ставок) з урахуванням  надбавок  і  доплат  за  наявності  стажу  

роботи  для чоловіків 12,5 року, для жінок – 10 років . 

 

 2.5. Охорона праці 

 

 2.5.1. Неухильно дотримуватись в Центрі норм законодавства про охорону праці згідно з 

Законом України “Про охорону праці”. 

 

 2.5.2. Виділяти кошти на виконання заходів для поліпшення умов праці, техніки безпеки 

(Додаток 6). 

 

 2.5.3. При необхідності провести атестацію робочих місць, розробити заходи щодо 

приведення умов праці на робочих місцях у відповідність з вимогами стандартів, 

нормативних актів з охорони праці. 

 

 2.5.4. Організовувати інструктаж та перевірку знань з охорони праці та техніки безпеки 

 

 2.5.5. Своєчасно і безоплатно видавати працівникам відповідно до норм спецодяг, 

спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту (Додаток № 6а,б,в,г,д). У випадку 

дострокового зносу їх не з вини працівника проводити заміну   за рахунок установи. 

 

 2.5.6. Забезпечити проведення щорічного медичного огляду: 

- робітників, що працюють в шкідливих та важких умовах;  

- водіїв автомобілів. 

Забезпечити  виконання рекомендацій медичних комісій щодо умов їх подальшої 

праці за результатами профогляду . 

 

 2.5.7. Виконувати необхідні заходи по підготовці приміщень структурних підрозділів до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

 

2.5.8. Включати до складу комісій по атестації співробітників та робочих місць голову 

Профкому або іншого члена Профкому за його поданням. Позапланову атестацію 

співробітників та окремих робочих місць проводити за погодженням з Профкомом. 

 

 2.6. Взаємодія з первинною  профспілковою організацією 

 

 

 2.6.1. Визнавати Профком представником трудового колективу працівників,  виразником їх 

професійних, трудових і соціально-економічних інтересів, з яким адміністрація 

взаємодіє на засадах соціального партнерства.  
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2.6.2. Спірні питання які виникають між Профкомом та Адмiнiстрацiєю вирішуються 

шляхом переговорів. 

 

 2.6.3.  Створювати належні умови діяльності профспілковому комітету, безоплатно 

надаючи йому  обладнане приміщення для роботи, засоби зв’язку, послуги канцелярії 

та бухгалтерії та приміщення для проведення профспілкових зборів і конференцій 

працівників у порядку  передбаченому чинним законодавством. 

 

2.6.4. 

 

Надавати вільний від роботи час для виконання громадських обов’язків 

співробітникам Центру, які входять до складу профкому або вищих профспілкових 

органів, які не звільнені від виробничої діяльності,  до 4 годин на тиждень. 

За поданням профкому матеріально заохочувати тих членів профкому, які успішно 

поєднують виробничу та профспілкову діяльність. 

 

 2.6.5. 

 

Накази та розпорядження , які стосуються трудових прав, охорони праці та 

соціальних інтересів працівників, видаються за погодженням з профспілковим 

комітетом.  

Питання оплати праці працівників (систем оплати праці, умов запровадження та 

розміру надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних і 

компенсаційних виплат, затвердження штатного розпису) адміністрація Центру 

вирішує за погодженням з профспілковим комітетом (п.2.7.6.Угоди). 

 

2.6.6.  На письмовий запит профкому адміністрація надає: 

- інформацію про хід виконання річного кошторису; 

- письмову інформацію з питань зайнятості і оплати праці в цілому по установі 

та її структурних підрозділах, з охорони праці та інших соціальних питань. 

 

 2.6.7. Здійснювати централізоване відрахування членських внесків членів профспілки через 

бухгалтерію Центру згідно з персональними заявами кожного співробітника. 

Перерахування членських внесків на рахунок профспілкового комітету здійснювати 

одночасно з утриманням прибуткового податку з громадян за поточний місяць. 

 

 2.6.8. Перераховувати первинній профспілковій організації кошти на культурно-масову та 

фізкультурну роботу у розмірі не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці (ст.44 

Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”) при 

наявності відповідних коштів. 

 

 2.6.9. Запрошувати голову профспілкового комітету (чи тимчасово виконуючого його 

обов’язки) на загальні збори та наради при розгляді питань, що стосуються 

зайнятості, оплати праці, соціальних інтересів працівників (з попереднім наданням 

проектів відповідних документів). Надавати слово для виступу та участі в 

обговоренні. 

 

 2.6.10. Зберігати заробітну плату за працівниками  Центру на період участі в переговорах і 

підготовці проекту колективного договору згідно з чинним законодавством. 

 

 2.6.11. Не застосовувати дискримінаційних заходів та дисциплінарних стягнень до членів 

профспілки за їх участь в мітингах, демонстраціях, пікетуванні та інших акціях, що 

організовуються та проводяться в межах чинного законодавства. 

Не застосовувати дискримінаційних заходів та дисциплінарних стягнень до членів 

трудового колективу які приймають участь в акціях які організуються вищими 

профспілковими органами з метою захисту прав та інтересів членів профспілки. 
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 2.6.12. Дозволяти Профкому проводити перевірки відрахувань до Фонду соціального 

страхування та використання коштів цього фонду. 

 

 2.6.13.   Щомісяця надавати поіменну довідку про перерахування профспілкових внесків та 

довідку розноски нарахувань на адресу Центрального комітету, Київського 

Регіонального комітету профспілки та Профспілкового комітету МННЦІТтаС. 

 

 2.6.14. Інформувати працівників про наявність вакансій у  підрозділах Центру. 
 

 2.6.15. Здійснювати заходи, направлені на зниження захворюваності працівників.  

 

 2.6.16. З метою повного використання коштів соцстраху, в триденний строк здійснювати 

оплату путівок через касу Центру. 

 

2.6.17. Заключати договори оренди нерухомого майна за погодженням з Профспілковим 

комітетом. 

 

 3. ЗОБОВ'ЯЗАHHЯ ПРОФСПIЛКОВОГО КОМIТЕТУ ЦЕНТРУ 

 3.1.Виробничо-економiчнi відносини 

 

 3.1.1. Не підтримувати індивідуальних і колективних трудових спорів (конфліктів) з питань, 

що регулюються Колективним договором, за умови виконання його відповідних 

положень. 

 

3.1.2. Забезпечувати захист прав та гарантій працівників Центру. Вести роз'яснювальну 

роботу з питань застосування i дотримання норм трудового законодавства, та 

контролювати їх виконання. 

Працівник який не є членом профспілки може за домовленістю уповноважити 

профспілковий комітет представляти його інтереси.  

 

3.1.3. Сприяти високопродуктивній праці членів трудового колективу, контролювати 

дотримання трудової та виробничої дисципліни, правил внутрішнього розпорядку 

Центру , в т.ч. сумісниками та співробітниками, які працюють не повний робочий 

тиждень за власним бажанням. 

 

3.1.4. Доводити до відома працівників через профгрупоргів положення законодавчо-

нормативних актів Генеральної та Галузевої  угод, щодо регулювання виробничих 

відносин між роботодавцем і працівниками, а також забезпечувати ознайомлення 

працівників з нормативними актами чинного законодавства, постановами та 

розпорядженнями Президії НАН України, що стосуються їх соціально-економічних 

прав та інтересів. 

 

3.1.5. Контролювати виконання орендарями зобов’язань згідно договорів оренди. 

 

3.1.6. Контролювати хід виконання ремонтно-будівельних робіт та виконання 

будівельниками своїх зобов’язань. 

 
3.2. Оплата праці  
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 3.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві чинного законодавства і 

положень колективного договору з питань оплати праці, за правильною та 

своєчасною виплатою заробітної плати.  

 

 3.2.2. Представляти й захищати інтереси працівників у сфері оплати праці. 

 

3.2.3. Контролювати розподіл і використання коштів фонду оплати праці, вносити 

обґрунтовані пропозиції щодо підвищення розміру заробітної плати, премій, 

компенсацій, доплат і надбавок, надання пільг працівникам. 

 

  

3.3. Забезпечення зайнятості та соціальні гарантії 

 

 

 3.3.1. Надавати консультації працюючим відносно гарантій на працю, встановлених 

Конституцією України та Кодексом законів про працю України. 

 

 3.3.2. Інформувати та роз’яснювати працюючим положення Закону України “Про 

зайнятість населення”, про права та обов’язки Державної служби зайнятості та 

державних гарантій соціального захисту вивільнюваних працівників.  

 

 3.3.3. Розглядати у п’ятнадцятиденний термін обґрунтоване письмове подання Директора 

про розірвання трудового договору з працівником членом профспілки. Надавати 

згоду чи незгоду на звільнення такого працівника з ініціативи Адмістрації згідно з 

чинним законодавством лише після всебічного розгляду обставин та причин цієї 

ситуації та використання наявних можливостей по знаходженню взаємоприйнятного 

компромісу для збереження трудових відносин. Повідомити у письмовій формі 

Директора про згоду чи незгоду на звільнення працівника члена профспілки в термін 

не більше трьох робочих днів після прийняття даного рішення. Рішення Профкому 

про ненадання згоди на звільнення такого працівника має бути обґрунтованим. 

 

 3.3.4. Здійснювати контроль відносно дотримання законодавства про переважне право на 

збереження роботи окремим категоріям працівників. 

 

 3.3.5. Приймати участь у роботі Комісії Центру із загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та похованням; надавати інформацію про 

путівки, що надходять від Комісії соціального страхування. 

 Сприяти Комісії Центру із соцстраху надавати переваги працівникам, які успішно і 

сумлінно виконують свої трудові обов’язки при розподілі путівок в санаторії.  

 

 3.3.6 У випадку смерті працівника члена профспілки від загального захворювання або 

нещасного випадку, не пов’язаного з виробництвом, надавати додаткову до 

встановленої чинним законодавством разову  допомогу сім’ї в розмірі 

середньомісячного заробітку померлого за рахунок коштів Профспілки. 

 

 3.3.7. Надавати членам профспілки за їхніми заявами з коштів Профспілки матеріальну 

допомогу після розгляду обставин, викладених у заяві, на засіданні Профкому. 

 

 3.3.8 За рахунок профспілкових внесків надавати матеріальну допомогу працівнику Центру 

- члену профспілки в разі смерті його близьких родичів (батько, матір, діти) в розмірі 

не менше половини мінімальної заробітної плати. 
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 3.3.9. По можливості виділяти кошти (із членських внесків) на підтримку звернень до суду 

членів профспілки або профкому у випадках порушення закону з боку Адміністрації 

або інших керівних органів. 

 

 

 3.4. Робочий час і відпочинок 

 

 3.4.1. Здійснювати громадський контроль щодо режиму роботи підприємства та його 

підрозділів, встановленого Правилами внутрішнього трудового розпорядку і 

Колективним договором. 

 

 3.4.2. Роз’яснювати працівникам Закон України “Про відпустки”. 

 

 3.4.3. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про відпустки в Міжнародному 

Центрі, затверджувати графіки надання відпусток працівникам Центру. 

 

 3.4.4.  Сприяти проведенню для працівників Центру та членів їх сімей культурно-масових і 

фізкультурних заходів, святкування, оздоровлення, лікування та відпочинку. 

 

 3.5.Охорона праці  

 

 3.5.1.  Здійснювати контроль за дотриманням в Центрі вимог законодавства про охорону 

праці згідно з Законом України “Про охорону праці”. Перевіряти виконання заходів 

по охороні праці та техніці безпеки і контролювати виділення та використання коштів 

на вказані цілі. 

 

 3.5.2. Здійснювати контроль за правильним відшкодуванням збитків при нещасних 

випадках на виробництві, профзахворюваннях. 

 

 3.5.3. Вносити пропозиції керівництву Центру з питань створення безпечних умов праці та 

попередження можливих аварійних ситуацій на виробництві, систематично 

контролювати стан робочих місць. 

 

 3.5.4. Здійснювати заходи, направлені на зниження захворюваності працівників.  

 

 3.5.5. Інформувати трудовий колектив, не рідше ніж раз у квартал, про роботу профкому  в 

письмовій формі шляхом вивішування на спеціальному стенді відповідної інформації, 

та звітувати один раз на рік на загальних зборах членів профспілки (конференціях) 

зокрема  з приводу використання коштів. 

 

 3.6. Взаємодія з адміністрацією Центру 

 

 3.6.1. Сприяти Адміністрації у виконанні нею задач і повноважень, передбачених Статутом 

Центру. Спрямовувати діяльність профспілкового комітету  на досягнення ефективної 

взаємодії з Адміністрацією з метою стабільної роботи установи. 

 

3.6.2. Профком при розгляді питань, що стосуються фінансування, соціально-економічних 

прав та інтересів працівників, запрошують представників Адміністрації на відповідні 

профспілкові зібрання (з попереднім наданням проектів відповідних документів). 

Надавати слово для виступу та участі в обговоренні. 

 

 3.6.3. Інформувати Адміністрацію про звернення та листи до вищих органів законодавчої та 
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виконавчої влади, Київської міської державної адміністрації, Президії НАНУ та 

інших відомств з питань оплати і умов праці, зайнятості та інших соціально-

економічних інтересів працівників та відповіді на них. 

 

3.6.4. 

 

 

 

Інформувати Адміністрацію про підготовку і проведення Профспілкою масових 

заходів, спрямованих на захист законних соціально-економічних прав та інтересів 

працівників Центру – членів Профспілки.  

 

3.6.5. Вести окремий облік використання коштів (не менше 0,3%) , перерахованих 

адміністрацією на культурно - масову та фізкультурну роботу. Щорічно надавати звіт 

контрольно- ревізійної комісії Профкому щодо використання цих коштів. 

  

 4.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 4.1. Контроль за виконанням Колективного договору 

 

 4.1.1. Контроль за виконанням Колективного договору здійснює Комісія, персональний 

склад якої визначений Додатком №1. Адміністрація та Профком зобов’язується 

наддавати Комісії необхідну для її роботи  інформацію. 

 

 4.1.2. У випадку порушення умов Колективного договору Сторони звертаються з поданням 

до Комісії, яка в тижневий термін розглядає таке подання і приймає відповідні 

рекомендації з цього приводу, про які інформує Директора і Профком.  

 

 4.1.3. Кожна з сторін на письмовий запит іншої сторони з питань виконання Договору надає 

письмову відповідь в двотижневий термін. Адміністрація та Профком звітують на 

зборах чи конференції трудового колективу про хід виконання Договору не менше 

одного разу на рік. 

 

  

4.2. Відповідальність за виконання Колективного договору 

 

 4.2.1. Адміністрація Центру та Профком є гарантами виконання Договору в межах своїх 

можливостей і повноважень. Безпосередньо відповідальність за виконання Договору з 

боку Адміністрації несе персонально Директор Центру, а з боку профспілкового 

комітету – його голова, які є представниками сторін і від їх імені підписують Договір. 

 

 4.2.2. Персональну відповідальність за виконання тих пунктів Договору, що входять до 

зобов’язань Адміністрації, несуть визначені посадові особи, список яких, після 

прийняття Договору зборами трудового колективу (конференцією), затверджується 

наказом Директора, (Додаток №7). За виконання пунктів, що входять до зобов’язань 

Профкому, несуть персональну відповідальність  члени профспілкового комітету 

Центру у відповідності з розподілом обов’язків (Додаток №8).  

 

 4.2.3. Відповідальні Особи, зазначені в Додатках №7 та №8, з вини яких порушуються та не 

виконуються положення Договору, несуть дисциплінарну або адміністративну 

відповідальність згідно з Законом України “Про колективні договори і угоди” (ст.18-

20).  

Відповідальні Особи, з вини яких порушуються та не виконуються положення 

Договору звільняються від відповідальності, в разі настання обставин непереборної 

сили (визнаних Адміністрацією і Профкомом) які унеможливлюють виконання тих чи 

інших положень Колективного  Договору.  
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4.3. Внесення змін до Колективного договору 

 

 4.3.1. Сторони можуть вносити Зміни до Колективного договору, про що повідомляють 

одна одну письмовим зверненням, з обґрунтуванням необхідності внесення Змін до 

Колективного договору. Розгляд пропозицій кожної з сторін про внесення змін і 

доповнень до Договору починається не пізніше ніж в семиденний термін з дня їх 

отримання іншою стороною. Переговори по їх узгодженню та прийняттю і введенню 

в дію здійснюється за тією ж процедурою, що і самого Договору (ст.10 Закону 

України “Про колективні договори та угоди”) на засіданнях комісії по нагляду за 

виконанням Договору. 

 

 4.3.2. У разі згоди сторін  комісія своїм протоколом пропонує внести відповідні зміни до 

Колективного договору. 

 

 4.3.3. Зміни до Колективного договору починають діяти з моменту їх затвердження 

Директором та Головою Профспілкового комітету Центру, та вносяться на розгляд 

найближчої конференції трудового колективу. 

 

 4.4. Термін дії Колективного договору 

 

 

 4.4.1. Договір набирає чинності з дня прийняття його зборами трудового колективу та діє до 

моменту прийняття нового Договору . 

 

 4.4.2. Колективний договір підписується уповноваженими представниками сторін не 

пізніше як через 5 днів з моменту його схвалення загальними зборами (конференцією) 

трудового колективу. 

 

 4.4.3. Сторони спільно подають Договір та забезпечують його реєстрацію в Київському 

регіональному комітеті профспілки працівників НАН України та  в Державній 

районній адміністрації. 

 

 4.4.4. Після підписання і реєстрації колективного договору, кожна Сторона зберігає один із 

примірників, які ідентичні та мають однакову юридичну силу. 

 

 4.4.5. Після підписання та реєстрації Договору Сторони в тижневий термін тиражують і 

доводять його до відома всіх працівників (зокрема, шляхом вивішування тексту 

Договору на спеціальному стенді чи в електронному вигляді) та забезпечують 

протягом всього терміну дії Договору ознайомлення з ним щойно прийнятих 

працівників. 

 

 4.4.6. Колективний договір схвалений конференцією трудового колективу 

 

 „  16 ”  липня   2008 року. 
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До колективного договору додаються : 

 

Додаток 1. Комісія по контролю за виконанням Договору. 

Додаток 2 Положення про внутрішній фінансовий порядок та оплату праці в Центрі . 

Додаток 3 Положення: „Про преміювання працівників Центру”. 

Додаток 4 Положення: „ Про порядок встановлення доплат та надбавок до посадових 

окладів працівникам МННЦІТтаС”. 

Додаток 5 Тривалість щорічної  відпустки  

Додаток 6 Заходи з охорони праці. 

Додаток 7 

 

Наказ директора Центру про відповідальних за виконання пунктів колек-

тивного договору зі сторони адміністрації. 

Додаток 8 

 

Постанова профкому про відповідальних за виконання пунктів 

колективного договору зі сторони профкому. 

Д И Р Е К Т О Р 

Професор 

 

В. І. ГРИЦЕНКО 

 

 

МП  

Г О Л О В А   П Р О Ф К О М У 

 

 

Л. О. ПЕТРУШЕНКО 

 

 

МП  
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 ДОДАТОК №1 

до колдоговору 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Профспілковий комітет 

МННЦІТтаС 

Протокол___ 

_____________Л.О. Петрушенко 

 

„______”_____________2008р. 

 ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор 

МННЦІТтаС 

 

____________В.І. Гриценко 

 

„_____”______________2008р. 
 

 

 

 

КОМІСІЯ 

 

по контролю за виконанням Колдоговору 

 

 

 

Співголови: 

 

Помічник директора 

по кадрах та 

управлінню 

 

В.В. Негуляєва 

 

Голова 

профспілкової  

організації 

 

 

Л.О. Петрушенко 

 

Члени комісії: 

 

Баженова О.Ф. 

 

Яковенко І.М. 

Болотна Н.С. 

 

Денисовець В.Д.  

Борнусов О.А. 

 

Онопюк Ю.Ф. 

Галицька Т.А. 

 

Павленко Н.Є. 

Терещенко Р.П.  
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ДОДАТОК №2 

до колдоговору 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Профспілковий комітет 

МННЦІТтаС 

Протокол___ 

____________Л.О. Петрушенко 

 

„______”_____________2008р. 

 ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор 

МННЦІТтаС 

 

____________В.І. Гриценко 

 

„_____”______________2008р. 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н  Я  

про внутрішній фінансовий порядок та оплату праці 

 в Міжнародному науково-навчальному центрі  

інформаційних технологій та систем  НАН України 

 

1. Загальні положення. 

 

1.1 . Основу фінансування Центру складають кошти: 

за фінансуванням  Президії НАН України; 

- по державним контрактам з відомствами України; 

- по договорам з іншими відомствами та організаціями. 

 

1.2. Всі витрати коштів в Центрі здійснюються лише відповідно до кошторисів, затверджених 

директором. 

 

2.Використання коштів за фінансуванням з Президії НАН України 

 

2.1. Використання коштів бюджетного фінансування здійснюється відповідно до статей 

кошторису загального фонду, затвердженого Президією НАН України. 

 

2.2. Кошти фонду оплати праці розподіляються між науковими підрозділами, які беруть 

участь у виконанні завдань Президії НАН України, пропорційно фонду заробітної плати їх 

співробітників за штатним розписом  з подальшою їх  індексацією на підставі відповідних 

постанов Уряду України. Ці кошти використовуються підрозділами для оплати праці 

працівників у відповідності до штатного розкладу, виплати надбавок , доплат та преміювання 

співробітників у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від31.01.01. №74 “Про 

умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших 

наукових установ Національної академії наук України та розпорядженням президії НАН 

України від   25.04.05 №263 з подальшими змінами та доповненнями     
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2.3. Частина коштів фонду оплати праці виділяється на оплату праці адміністративно-

управлінського апарату та господарсько-технічної служби. Розмір її визначається та 

узгоджується з Профспілковим комітетом пропорційно відношенню сумарних фондів 

заробітної плати працівників АУП та господарсько-технічної служби до фонду заробітної плати 

в цілому по Центру станом на перше січня кожного року. 

 

2.4. Решта бюджетних коштів спрямовується на забезпечення діяльності Центру: оплата 

комунальних послуг, зв’язку (абонплата), транспорту, на поточний ремонт приміщень, 

придбання обладнання, господарські витрати та інше. 

 

3. Використання коштів по державних контрактах з відомствами України 

 

3.1. Кошториси витрат по державних контрактах з відомствами України складають 

наукові керівники контрактів, які є відповідальними розпорядниками витрат цих коштів.  

3.2. Кошти на виплату заробітної плати співробітникам, що працюють по даному 

контракту, витрачаються за доповідними записками відповідного керівника робіт, які узгоджені 

директором Центру.  

 3.3. В разі виникнення економії по фонду заробітної плати виконавцям виплачуються 

премії. надбавки та доплати за письмовими рішеннями керівника робіт, затвердженими 

директором, в розмірах, встановлених керівником робіт (див. п.2.2. цього Положення ). 

 3.4. Виплати коштів за договорами підряду по контракту здійснюються за письмовими 

рішеннями керівника робіт, затвердженими директором. 

  

4. Використання коштів по договорах з іншими відомствами та організаціями 

 

4.1. Кошториси витрат по договорах з іншими відомствами та організаціями складають 

керівники цих договорів, які є відповідальними розпорядниками витрат цих коштів. 

4.2. Форма оплати праці виконавців договору визначається керівником робіт за 

погодженням з директором згідно чинного законодавства. 

 

5. Використання коштів по накладних витратах 

 

5.1. Кошторис накладних витрат по Центру складається згідно “Типового положення з 

планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96р. 

№830 згідно статті “Накладні витрати” кожного контракту, теми, проекту чи договору.  

5.2. Оплата договорів підряду на господарські та видавничі потреби здійснюються за 

письмовими рішеннями директора відповідно до чинного законодавства. 
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Додаток№3 
до колдоговору 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Профспілковий комітет 

МННЦІТтаС 

Протокол №____ 

__________Л.О. Петрушенко 

 

„___”_____________2008р. 

 ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор 

МННЦІТтаС 

 

__________В.І. Гриценко 

 

„_____”______________2008р. 
 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я  

про порядок та умови виплати премій в Міжнародному науково – 

навчальному центрі інформаційних технологій та систем 

 НАН та МОН  України 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Дане Положення розроблено у відповідності до Статуту Міжнародного науково – навчального центру 

інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, 

Закону України " Про оплату праці", постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001р.    № 74 " 

Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших 

наукових установ Національної академії наук України" (із наступними змінами та доповненнями), 

галузевої Угоди між Президією НАН України і ЦК профспілки працівників НАН України на 2004-

2005 роки. 

1.1.Положення запроваджується з метою підвищення матеріальної зацікавленості наукових та 

інших працівників Міжнародного науково – навчального центру інформаційних технологій та систем НАН 

та МОН  України (далі Центру) в одержанні вагомих результатів роботи при наполегливій 

кваліфікованій праці та високому професійному рівні, що забезпечують пріоритет вітчизняної науки в 

розробці принципово нових автоматизованих систем та інформаційних технологій, які за своїми 

техніко-економічними показниками відповідають вимогам вітчизняного та світового ринку. 

1.2. Преміювання працівників Центру згідно з даним Положенням 

проводиться   

- за особливі досягнення в науковій, науково-технічній діяльності; 

- за виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт на 

світовому науковому рівні; 

- за проведення фундаментальних наукових досліджень, що забезпечують пріоритет вітчизняної 

науки;  

- за виконання на високому науковому рівні розробок та впровадження у 

промисловість перспективних інформаційних технологій та систем; 
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- за виконання особливо важливих робіт та завдань за рішенням дирекції Центру; 

- за сприяння виконанню тематичних планів та підвищенню якості досліджень та розробок 

наукових підрозділів; 

- за створення та ефективне використання прогресивних технологій навчання, 

підготовки та перепідготовки висококваліфікованих кадрів; 

 - за виконання на високому професійному рівні договорів цивільно-правового характеру на 

розробку НДДКР по укладених госпдоговорах.  

1.3 Положення визначає умови і порядок преміювання працівників Центру на основі їх внеску в 

досягнення кінцевих результатів.  

1.4 До преміювання представляються тільки ті працівники, які показали високі досягнення в 

праці. Не представляються до преміювання працівники, що припустили порушення виробничої та 

трудової дисципліни, а також ті що мають низькі показники результативності праці. 

2. ДЖЕРЕЛА ПРЕМІЮВАННЯ 

 

2.1. Преміювання працівників Центру проводиться за рахунок і в межах фактичної економії 

фонду оплати праці Центру, одержаної в результаті здійснення заходів по удосконаленню 

планування трудомістких робіт і фонду заробітної плати, оптимізації чисельного складу 

підрозділів, покращення організації праці і підвищення її ефективності, а також інших заходів, які 

забезпечують високоякісне виконання більшого обсягу робіт меншою чисельністю працівників.  

 

 3. ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ПРЕМІЮВАННЯ 

 

3.1 Кошти преміального фонду  використовуються на: 

- преміювання керівників, наукових співробітників, спеціалістів, службовців, робітників 

наукових та допоміжних підрозділів за виконані наукові дослідження та розробки (згідно з 

тематичним планом), окремі доручення, тощо, чи сприяння їх виконанню; 

- преміювання працівників за виконання особливо важливих завдань і робіт; 

- одноразове заохочення ветеранів праці за багаторічну і бездоганну роботу, а також працівників 

Центру у зв'язку з ювілейними датами. 

3.1.1 Необхідною умовою преміювання працівників підрозділу Центру за рахунок бюджету є 

економія фонду заробітної плати в цьому підрозділі і в цілому по Центру. 

3.1.2. Необхідною умовою преміювання виконавців господарчого договору, контракту, програм є 

економія фонду зарплати відповідного договору, контракту, програми. 

4.ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАУКОВИХ ВІДДІЛІВ 

 4.1 Преміювання працівників, безпосередньо зайнятих створенням науково-технічної 

продукції, проводиться за результатами виконання конкретної роботи, завдання ( в цілому або етапу). 

Для працівників наукових відділів основним показником преміювання є виконання робіт згідно 

зведеного тематичного плану. 

 4.2 По закінченню роботи (в цілому або етапу) керівник колективу виконавців підводить 

підсумки особистої трудової та творчої участі співробітників та до 01 числа кожного місяця подає 

до преміальної комісії пропозиції щодо преміювання (Додатки 1, 2). Розподіл премії проводиться на 

зборах колективу виконавців. При цьому враховується внесок кожного наукового співробітника та 

фахівця в кінцеві результати роботи (етапу) з урахуванням специфіки функцій, що ним 

виконуються. Трудовий внесок наукових співробітників та інженерно-технічного персоналу 

оцінюється за якістю та термінами виконання завдань, проявою творчої ініціативи, обсягами 

виконуваних робіт, відсутністю помилок. 

4.3 Розмір премії завідуючим відділами встановлюється преміальною комісією та 

затверджується директором Центру. 
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4.4 У випадку, коли роботи виконуються кількома відділами, премії встановлюються після 

завершення роботи з урахуванням реального внеску цих відділів у загальні результати (Додаток 3). 

4.5 За рішенням трудового колективу наукового відділу дозволяється преміювати 

працівників інших підрозділів, які приймають безпосередню участь у спільних роботах, або 

сприяли їх успішному виконанню (Додаток 4). 

4.6 При недотриманні встановлених термінів виконання роботи та у випадку 

невідповідності виконаної роботи технічному завданню, премія за ці розробки не сплачується 

(Додаток 5). 

5. ПРЕМІЮВАННЯ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

5.1 Преміювання керівних працівників Центру - заступники та помічники директора, 

вчений секретар, головний інженер, завідуючий планово-виробничим відділом, головний 

бухгалтер - проводиться за рішенням преміальної комісії, при умові виконання робіт, 

передбачених тематичним планом Центру і наявності економії фонду заробітної плати в цілому 

по Центру та 100% виконання договірних зобов`язань. 

5.2 Керівним, працівникам Центру  премії за виконання окремих робіт (тем. завдань) 

сплачуються тільки в тих випадках, коли вони є керівниками цих робіт, або їх безпосередніми 

виконавцями. При цьому премії сплачуються за умови виконання тематичного плану та договірних 

зобов`язань за відповідний період по Центру в цілому та при повній забезпеченості фондів 

заробітної плати по Центру. 

6. ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ,ДОПОМІЖНИХ  ТА 

ІНЖЕНЕРНО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 

6.1 Працівники, науково-технічних, допоміжних та інженерно господарських підрозділів 

преміюються наступним чином. 

6.1 .1Підставою для преміювання працівників цих підрозділів є:  

- сприяння науковим відділам Центру у виконанні тематичних планів і договірних зобов'язань; 

- своєчасне та якісне виконання обов'язків  по розвитку науково-технічних та 

зовнішньоекономічних зв'язків, організаційно-економічної, науково-організаційної діяльності 

тощо; 

- своєчасне забезпечення наукових відділів аналітичною, науково-технічною, юридичною 

інформацією тощо; 

- своєчасне матеріальне забезпечення роботи наукових відділів; 

- скорочення    витрат    на    комунальні    послуги    та    утримання приміщень; 

- економія всіх видів енергоресурсів; 

- економне витрачання коштів по інженерному забезпеченню; 

- своєчасне прийняття заходів по попередженню аварій та їх ліквідації. 

6.1.2. Наукові відділи можуть заохочувати із свого преміального фонду окремих 

працівників апарату управління та науково-допоміжних служб за додатково здійснені послуги за 

узгодженням з керівником відділу. 

 

7. ПРЕМІЮВАННЯ РОБІТНИКІВ 

 

7.1 Преміювання робітників з преміального фонду проводиться з метою посилення 

матеріальної зацікавленості у своєчасному виконанні виробничих завдань, безперебійному 

матеріально - технічному забезпеченні всіх підрозділів Центру, у підвищенні продуктивності 

праці, ефективності та якості роботи. 
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7.2 Щомісячно для робітників складаються плани робіт та звіт про їх виконання, який 

підписується керівником підрозділу, затверджується заступником директора з загальних питань і 

подається до преміальної комісії. 

7.3 Премія робітникам визначається керівником підрозділу і нараховується за якісне і на 

високому рівні виконання встановлених завдань.  

Основними показниками для преміювання працівників робітничих професій, які 

характеризують якісні результати праці, є: 

-в наукових відділах - своєчасне та якісне виконання виробничих завдань, пов'язаних з 

бюджетними га господарськими роботами; відсутність претензій від інших підрозділів Центру; 

-в науково-допоміжних відділах і службах - забезпечення безперебійної та ритмічної роботи 

устаткування і приладів в Центрі, своєчасне виконання замовлень наукових відділів та інших 

підрозділів, відсутність претензій від інших підрозділів Центру для чергових електромонтерів та 

чергових слюсарів-ремонтників - відсутність простою устаткування з їх вини, для сторожів - 

виконання правил пропускною режиму та відсутність випадків крадіжок майна Центру; для 

прибиральників - упорядкованість службових та виробничих приміщень і території Центру. 

 

8. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ ПРЕМІЇ 

 

8.1 Розподіл коштів преміального фонду проводиться преміального комісією. 

8.2 Преміальна комісія до 05 числа кожного місяця розглядає подання всіх структурних 

підрозділів щодо преміювання та готує, для розгляду на директораті, висновки щодо виконання 

умов преміювання. При цьому підставою для попереднього  розгляду є: 

- рішення Вченої ради; 

- рішення директорату; 

- подання членів дирекції, керівників підрозділів або керівників трудових колективів 

виконавців відомчої бюджетної тематики, особливо важливих робіт та завдань або позабюджетної 

тематики згідно з Додатком 7. 

8.3. Директор Центру, на підставі наданих йому планово-виробничим відділом розрахунків, 

визначає і затверджує загальний обсяг коштів, які можуть бути спрямовані на преміювання за 

підсумками діяльності за відповідний період (місяць, квартал). 

8.4. Преміальна комісія на основі поданих документів та затвердженим директором 

загальної суми на преміювання за відповідний період подає на директорат пропозиції щодо розміру 

премії для кожного підрозділу Центру.  

8.5. За поданням преміальної комісії на директораті визначається розмір премії для 

кожного підрозділу (трудового колективу, працівника) та керівникам підрозділів. Відомості про 

затверджені обсяги коштів, що виділені для преміювання за минулий період, до 15 числа кожного 

місяця доводяться до кожного підрозділу та трудового колективу. 

8.6. Оформлені документи на преміювання працівників у встановленій формі (додаток 6) 

подаються до преміальної комісії до 20 числа наступного місяця для підготовки наказу згідно з 

діючим в Центрі порядком. 

8.7. Розмір премії кожного працівника, поданого на преміювання визначається керівником 

трудового колективу (або керівником підрозділу) і узгоджується зборами трудового колективу в 

межах виділеної суми з урахуванням особистого внеску в досягнення конкретних результатів і не 

може  перевищувати 10 посадових окладів з розрахунку на місяць. 

 

8.8 Премії керівникам підрозділів та служб, окремим працівникам Центру затверджуються 

директором за погодженням з головою профспілкового комітету. 
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8.9 Подання щодо преміювання розглядаються щомісяця. 

8.10 У разі викривлення посадовими особами інформації, яка є основою для 

преміювання, особам, що подали викривлену інформацію, премії не виплачуються протягом 

року після виявлення порушень, а премії отримані в результаті викривленої інформації, 

стягуються з премійованих. 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1 Премії, які нараховуються згідно з цим Положенням, включаються до заробітної 

плати та враховуються при обчисленні середньої заробітної плати працівникам а також для всіх 

нарахувань (відпустка, пенсія тощо) в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

9.2 Адміністрація має право за погодженням з профспілковим комітетом Центру вносити 

зміни в дане положення з наступним затвердженням їх на найближчій конференції трудового 

колективу. 
Додаток№1 

до Положення 
 

Голові преміальної комісії  
Міжнародного науково-навчального  

Центру інформаційних технологій 

та систем НАН та МОН України 
 

„____” _______________200__р. 

ПОДАННЯ 

Для преміювання у ______________________місяці 

 
Вид тематики  

 
 

Назва теми (завдання), 

шифр 

 

Початок  

Кінець  

За який період 

преміюється 

 

Стислий опис одержаних 

результатів 

 

 
 

СПИСОК СПІВРОБІТНИКІВ 
Що подаються для преміювання 

 
№ 
п/п 

ПІБ Посада № 

відділу 

Вид 

виконаної 

роботи 

     
 
 
Керівник теми 
 
Зав. Відділом 
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Зав.ПВВ 
 
Зав. відділом №305 
 
 
 
 

 

Додаток№2 

до Положення 
„УЗГОДЖЕНО” 
Голова профкому 

Міжнародного науково-
навчального Центру 
інформаційних технологій 
та систем НАН та МОН 
України 
 

 
„____”____________200__ 

 

 „ЗАТВЕРДЖУЮ” 
 
Голова преміальної 

комісії Міжнародного 
науково-навчального Центру 
інформаційних технологій 
та систем НАН та МОН 
України 
 

 
„____”____________200__ 

 
Тема (госпдоговір)_______________________________________ 
 
Початок_________________ закінчення______________________ 
 
Фактичний розмір премії__________________________________ 
_________________ 

 
Список співробітників що підлягають преміюванню 
 

ПІБ Посада Оклад Розмір 

премії 

Примітки 

     
 
______________Всього 
 
Розглянуто на загальних зборах виконавців теми (госпдоговору) 
„_______” _________________ 200__р. Протокол №__ 
 
Керівник теми 
Зав. відділом 
Зав. ПВВ 
Нач. відд. кадрів 

Додаток№3 

до Положення 
 

ПРОТОКОЛ 
Часткової участі підрозділу Міжнародного науково-навчального 

Центру інформаційних технологій 
та систем НАН та МОН України 

 

 

(найменування, шифр теми та договору) 
 

Підрозділ Часткова Узгодження Коригування 



 23 

виконавець участь % % Сума 

     
 
Відповідальний виконавець 
Співвиконавець 
Керівник теми 
Зав. ПВВ 

Додаток№4 

до Положення 
 

„УЗГОДЖЕНО” 
 
Голова профкому 

Міжнародного науково-
навчального  
Центру інформаційних 
технологій 
 та систем НАН та МОН 
України 
 

 
„____”____________200__ 

 

 „ЗАТВЕРДЖУЮ” 
 
Голова преміальної 

комісії Міжнародного 
науково-навчального Центру 
інформаційних технологій 
 та систем НАН та МОН 
України 
 

 
„____”____________200__ 

 

Список  
Співробітників відділу _______, що підлягають преміюванню за сприяння у виконанні 
договірних обов’язків, підвищення науково-технічного рівня та якості виконаних досліджень та 
розробок 
 
 

ПІБ Посада Оклад Розмір 

премії 

Примітки 

     
 
________________Всього 
 
Розглянуто на загальних зборах виконавців теми (госпдоговору) 
„_______” _________________ 200__р. Протокол № 
 
Зав. Відділом 
 
Зав. ПВВ 
 
Нач. відд. кадрів 

Додаток№5 

до Положення 
 

ПЕРЕЛІК 
Порушень та виробничих недоліків, за які працівники не подаються до 

Преміювання 
 
  До преміювання не подаються працівники: 

- з вини яких допущене неякісне виконання робіт, зниження основних показників 
науково-технічного та економічного рівня розробку порівнянні із затвердженими 
технічними завданнями, перевищення кошторисної вартості робіт, порушення термінів 
завершення та здачі робіт замовнику, викривлення наукової та звітної інформації, 
інформації про досягнутий науково-технічний рівень розробок; 

- що припустили порушення термінів видачі вихідних та звітних даних, що спричинили 
зривання підготовки документації, підготовки та передачі до вищих організацій 
статистичної, фінансової, наукової та іншої документації; 
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- що вчинили крадіжку державного майна; 
- що нанесли Міжнародному Центру матеріальний збиток; 
- за порушення трудової дисципліни, передбачені Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку відповідно до КЗпП України;  
- що припустили вживання спиртних напоїв на робочому місці або з`явилися на роботі у 

нетверезому стані. 

Додаток№6 

до Положення 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 
Що подаються на преміювальну комісію 

 
1. Доповідна записка. 
2. Список співробітників, що підлягають преміюванню (Додатки 3,5). 
3. Витяг з протоколу преміальної комісії. 

 

Додаток№7 

до Положення 
 
 

„ЗАТВЕРДЖУЮ 
” 

Директор Міжнародного Центру 
 

Професор    В.І. Гриценко 
„_____” ___________200__ р. 

 
 

Перелік особливо важливих робіт 

Міжнародного Центру 

на _______ рік 
 

Назва 

пріоритетного 

напряму 

Шифр теми Назва теми Назва 

розділів 

головних 

етапів  

Науковий 

керівник 

Підстава 
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Додаток№4 
до колдоговору 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Профспілковий комітет 

МННЦІТтаС 

Протокол №____ 

__________Л.О. Петрушенко 

 

„___”_____________2008р. 

Директор 

МННЦІТтаС 

 

 

______________В.І. Гриценко 

 

„_____”______________2008р 

 

   

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок встановлення надбавок та доплат  до посадових окладів 

працівникам МННЦІТтаС 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.  

2.1. Дане положення розроблено у відповідності з вимогами Закону України “ Про оплату 

праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР,  постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.2004р. № 

494 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи”, від 31.01.01 р. № 

74 “Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та 

інших наукових установ Національної академії України і Конфедерацією роботодавців України 

та профспілковими об’єднаннями України” (з подальшими змінами, внесеними згідно Постанов 

КМ) та розпорядження Президії НАН України №263 від 25.04.2005р.   

2.2. Положення запроваджується з метою посилення матеріальної зацікавленості наукових та 

інженерно-технічних робітників, фахівців та службовців в розробці обчислювальної техніки та 

комплексів, обладнання, пристроїв, систем, пакетів прикладних програм та іншої продукції, яка 

відповідає техніко-економічним показникам світового рівня, впровадженню прогресивних 

технологій та передових методів організації виробництва і праці, здійснення фундаментальних 

та теоретичних досліджень по пріоритетних напрямках. 

2.3. Встановлення доплат та надбавок працівникам Центру (крім надбавок за науковий стаж) 

проводиться за рахунок і в межах фактичної економії фонду оплати праці Центру, одержаної в 

результаті здійснення заходів по удосконаленню планування виконання трудомістких робіт, 

оптимізації чисельного складу підрозділів, покращення організації праці і підвищення її 

ефективності, а також інших заходів, які забезпечують високоякісне виконання більшого об’єму 

робіт  меншою чисельністю працівників, а також за рахунок позабюджетних коштів. 

2.4. Доплати та надбавки працівникам Центру встановлюються за наказом Директора, та 

діють: 

- за рахунок фонду оплати праці Центру - протягом поточного року ; 

- за рахунок позабюджетних коштів - на термін виконання господарчого договору. 
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1.5. Згідно з п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.05 №86 витрати, пов’язані із 

введенням в дію доплат за вчене звання і за науковий ступінь, проводяться в межах коштів, 

передбачених в державному бюджеті. У разі, якщо для покриття витрат, пов’язаних з  

встановленням зазначених доплат, наявних бюджетних коштів недостатньо, адміністрація за 

погодженням з профспілковим комітетом приймає рішення про встановлення доплат в межах 

наявних коштів у розмірах, нижчих за граничні. В таких випадках встановлюються доплати 

однаковим відсотком працівникам з однаковим вченим званням та науковим ступенем, тобто 

однакове відсоткове співвідношення від граничної величини за відповідне вчене звання і 

науковий ступінь. 

Цей пункт не заперечує можливість встановлення максимальних доплат за рахунок 

позабюджетних коштів 

 

2. ПОРЯДОК  ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗМІР НАДБАВОК 

ПРАЦІВНИКАМ ЦЕНТРУ 

2.1. Надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливих робіт та 

складність, напруженість роботи встановлюються науковим працівникам, спеціалістам, 

інженерно-технічним працівникам та службовцям ( крім робітників та молодшого 

обслуговуючого персоналу) за рахунок та в межах економії фонду заробітної плати Центру та 

позабюджетних надходжень у розмірі  до 50% посадового окладу і оформляється наказом 

Директора.  

2.2. Надбавки за рахунок бюджету не встановлюються , якщо в Центрі діє режим неповного 

робочого часу або є заборгованість по заробітній платі. 

2.3. Надбавки за високі досягнення у праці можуть встановлюватися одночасно з надбавками  

за виконання особливо важливих робіт та надбавками за складність, напруженість роботи, але 

граничний розмір надбавок при цьому для працівника не може перевищувати 50 відсотків 

посадового окладу. 

2.4. Надбавки за високі досягнення у праці встановлюються за:   

 досягнення високого рівня якості та ефективності робіт або наукових досліджень, які 

дозволяють скоротити строки виконання робіт або розробок; 

 якісне і своєчасне виконання дорученої роботи; 

 забезпечення повного та достовірного обліку витрат на проведення  НДР, 

забезпечення економії матеріальних ресурсів тощо. 

2.5. Надбавки за високі досягнення у праці відміняються або розмір їх зменшується при 

погіршенні показників, за які вони були встановлені або за порушення трудової та виробничої 

дисципліни за наказом Директора по факту порушення. 

2.6. Надбавки за виконання особливо важливих робіт та складність, напруженість роботи 

встановлюються з метою посилення матеріальної зацікавленості  працівників Центру у 

виконанні робіт по: 

 рішенню важливих науково-технічних проблем і проведенню пріоритетних 

фундаментальних, теоретичних , експериментальних досліджень; 

  створенню і впровадженню принципово нової техніки, технології , матеріалів; 

 розробці і впровадженню найновіших методів проведення досліджень, передових 

методів організації праці, скорочення строків виконуваних робіт. 

2.7. Надбавки за виконання особливо важливих робіт працівникам Центру встановлюються 

за рахунок і в межах економії фонду заробітної плати кожного структурного підрозділу або 

позабюджетних надходжень. Розмір коштів для встановлення надбавок визначається 

директором Центру за погодженням з керівником структурного підрозділу або з відповідальним 

виконавцем (головним конструктором) позабюджетної теми.  
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2.8. Перелік особливо важливих робіт, за які встановлюються надбавки, затверджується 

наказом директора та включає в себе особливо важливі роботи відповідно з затвердженим 

наказом Директора переліком (додаток № 1) на строк їх проведення , але не більше як на 1 рік.  

2.9. Конкретний розмір надбавки кожному працівнику визначається з урахуванням його 

особистого творчого внеску в виконання роботи і не може перевищувати розмір, передбачений 

пп..2.1. та 2.3. цього Положення. 

2.10. Надбавки відміняються або розмір їх зменшується при недодержанні строків закінчення 

або незадовільній якості виконання дорученої роботи в цілому чи окремих її етапів, а також при 

порушені працівником трудової і виробничої дисципліни. 

2.11. На час щорічної відпуски надбавка не встановлюється. 

2.12. Надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливих робіт та 

складність, напруженість роботи враховується  при обчисленні середнього заробітку для оплати 

щорічних відпусток, виплати допомоги по соціальному  страхуванню, при визначенні пенсій та 

інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

 

3. НАДБАВКА ЗА СТАЖ НАУКОВОЇ РОБОТИ  

 

 3.1. Надбавка за стаж наукової роботи виплачується: 

науковим працівникам державних наукових установ, організацій та вищих навчальних 

закладів ІІІ - ІV  рівнів акредитації, які працюють на посадах, зазначених у переліку посад 

наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих 

навчальних закладів ІІІ - ІV  рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення 

пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону 

України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257; 

особам, які працюють за професіями, визначеними у розділі 2 (Професіонали) 

Класифікатора професій ДК 003 – 95, затвердженого наказом Держстандарту від 27 липня 1995 

р. № 257, в наукових підрозділах державних наукових установ та організацій, вищих 

навчальних закладів ІІІ - ІV  рівнів акредитації та державних підприємств, які пройшли 

державну атестацію згідно із Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, за 

умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і науково-технічної діяльності. 

 3.2. Надбавки за стаж наукової роботи виплачуються щомісяця в розмірі, залежному від 

стажу наукової роботи  у межах коштів, передбачених на оплату праці. 

3.2.1. До стажу наукової роботи, що дає право на встановлення надбавки за стаж 

наукової роботи, зараховується: 

час роботи, зазначений у статті 22³ Закону України „Про наукову і науково-технічну 

діяльність”; 

час роботи осіб за професіями, визначеними у розділі 2 (Професіонали) Класифікатора 

професій ДК 003 – 95, в наукових підрозділах державних наукових установ та організацій, 

вищих навчальних закладів ІІІ - ІV  рівнів акредитації та державних підприємств, які пройшли 

державну атестацію згідно із Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, за 

умови, що вони займаються та/або є організаторами наукової і науково-технічної діяльності; 

стаж державної служби. 

 

3.3. Надбавка за стаж наукової роботи виплачується щомісяця науковим працівникам залежно 

від стажу наукової роботи у таких розмірах: 

Стаж наукової роботи 
Розмір щомісячної надбавки, 

відсотків посадового окладу 

Понад 3 роки 10 
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Понад 10 років 20 

Понад 20 років 30 

 

3.4. Документами для визначення стажу наукової роботи є трудова книжка та інші документи, 

які відповідно до законодавства підтверджують стаж наукової роботи. 

 

3.5. Надбавка за стаж  наукової роботи нараховується щомісяця, виходячи з посадового окладу 

наукового працівника за основним місцем роботи. За місцем роботи за сумісництвом надбавка 

за стаж наукової роботи не виплачується. 

У разі коли науковий працівник тимчасового заміщує відсутнього працівника, надбавка за 

стаж наукової роботи нараховується до посадового окладу за основною посадою (місцем 

роботи). 

 

3.6. Науковим працівникам, у яких протягом  календарного  місяця виникло право на виплату 

або підвищення розміру надбавки за стаж наукової роботи, надбавка встановлюється з початку 

наступного місяця. 

 

3.7. Науковим працівникам, які мають право на виплату надбавок за стаж наукової роботи і за 

стаж науково-педагогічної роботи, виплачується одна надбавка. 

3.8. Відповідно до розділу 2 Класифікатора професій ДК 003-95 до професіоналів належать 

працівники, які працюють за професіями, що вимагають від них кваліфікації за: 

а) дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра; 

б) дипломом про призначення наукового ступеня: 

- кандидата наук; 

- доктора наук; 

       в) атестатом про затвердження вченого звання: 

- старшого наукового співробітника; 

- доцента; 

- професора. 

 

4. ДОПЛАТИ ЗА ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ТА НАУКОВИЙ СТУПІНЬ 

 

4.1. За вчене звання: 

  професора – у граничному розмірі 33 відсотки посадового  окладу; 

 доцента, старшого наукового співробітника – у граничному розмірі 25 відсотків 

посадового окладу. 

4.2. За науковий ступінь: 

 доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків посадового  окладу; 

            кандидат наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу. 

 

5. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК ЗА ВИСОКУ  

ПРОФЕСІЙНУ МАЙСТЕРНІСТЬ РОБІТНИКАМ 

 

5.1. Диференційовані надбавки за високу професійну майстерність застосовуються для 

робітників, які своєю участю сприяють виконанню тематичних планів Центру.  

5.2.     Обов’язковою умовою для встановлення надбавки є стабільно висока якість виконуваних 

робіт, освоєння нових  професій та виконання суміжних функцій. 
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      5.3. Надбавки робітникам за професійну майстерність встановлюються за рахунок і в межах    

фонду заробітної плати. 

      5.4.      Надбавки за професійну майстерність встановлюються до посадового окладу ( 

тарифної  ставки ) у таких розмірах: 

робітникам ІІІ розряду   - до 12 відсотків; 

робітникам ІV розряду   - до 16 відсотків; 

робітникам V розряду   - до 20 відсотків; 

робітникам VІ і вище розрядів             - до 24 відсотків. 

5.5. Вказані надбавки не сплачуються за той місяць, в якому виявлені випадки браку або 

зниження якості робіт. 

5.6. Надбавки за професійну майстерність відміняються повністю при невиконанні планових 

завдань, недотриманні технологічної дисципліни. 

 5.7. Встановлення або відміна надбавок за високу професійну майстерність затверджується 

наказом директора за поданням керівника підрозділу або теми (Додаток 3). 

 

6. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ І ТАРІФНИХ 

СТАВОК 

 6.1. Працівникам Центру можуть бути встановлені такі доплати у розмірі до 50 відсотків до 

посадового окладу: 

 за суміщення професій (посад); 

 за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; 

 за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; 

 за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах 

праці; 

 за інтенсивність праці робітників; 

 за роботу у нічний час. 

6.2. Доплати за суміщення професій ( посад) , за розширення зони обслуговування або 

збільшення обсягу робіт застосовується без обмеження переліку посад, в тому числі по посадах, 

що відносяться до різних категорій працівників. 

Доплати та надбавки працівникам Центру встановлюються за наказом Директора, та 

діють: 

- за рахунок фонду оплати праці Центру - протягом поточного року ; 

- за рахунок позабюджетних коштів - на термін виконання господарчого договору. 

 Примітка: вказані доплати не встановлюються керівнику установи, його заступникам, 

керівникам структурних підрозділів та їх заступникам. 

6.3. Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються, 

насамперед, робітникам, спеціалістам та службовцям , які поряд із основною роботою 

виконують роботу тимчасово відсутніх працівників. 

Доплати виплачуються за рахунок і в межах фонду заробітної плати і не можуть 

перевищувати 50 відсотків посадового  окладу       ( тарифної ставки ) відсутнього працівника, 

незалежно від кількості осіб, яким вони виплачуються. 

 За виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника доплати їх штатним 

заступникам не проводяться. 

6.4. Доплати за несприятливі умови праці встановлюються робітникам, науковим 

співробітникам та спеціалістам диференційовано: 
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 за роботи у важких і шкідливих умовах праці  - до 12 відсотків посадового окладу  

(тарифної ставки ); 

 за роботи в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – до 24 відсотків 

посадового окладу (тарифної ставки). 

6.5. Доплати нараховуються робітникам за час фактичної зайнятості, іншим працівникам – 

при постійній зайнятості ( не менше 50% робочого  часу ) на таких роботах. 

6.6. Керівникам підрозділів вказані доплати встановлюються при постійній зайнятості ( не 

менше 50% робочого часу) в підрозділах або приміщеннях, в яких більше половини працюючих 

одержують доплати за несприятливі умови праці. 

          Додаток 1 

до Положення 

Перелік особливо важливих робіт 

на____________ рік 

 

Найменування 

пріоритетних 

направлень 

Найменування 

розділів 

значних 

етапів 

 

Шифр 

теми 

 

Найменування 

теми 

 

Науковий 

керівник 

     

     

 

Додаток 2 

до Положення 

 

Завдання на виконання пріоритетних та термінових робіт 

_________________________________________________________тема 

 

ПІБ 

виконавця 

 

№ 

від. 

 

Посада 

 

Оклад 

 

Зміст 

роботи 

Строк 

виконання 

 

початок : 

кінець 

Підпис  

       

 

Зав. відділу 

Керівник теми 

Зав. ПВВ 

Погоджено: 

Профорг відділу 

Виконання роботи в повному  обсязі та установлений строк  підтверджую 

Керівник теми 
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ПОГОДЖЕНО: 

Профспілковий комітет 

МННЦІТтаС 

Протокол №____ 

____________Л.О. Петрушенко 

„___”____________2008 р. 

 

 
ДОДАТОК №5 

до колдоговору 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор 

МННЦІТтаС 

 

____________В.І. Гриценко 

„_____”______________2008 р. 

 

ТРИВАЛІСТЬ ЩОРІЧНОЇ  ВІДПУСТКИ 

 

Тривалість щорічної основної відпустки 

наукових  працівників 

 

Директор, заступник директора з наукової роботи, вчений секретар, керівник 

структурного наукового підрозділу, які займаються самостійною або у різноманітних 

організаційних формах науково-дослідною та іншою науковою діяльністю, науковий (головний, 

провідний, старший), що мають науковий ступінь: 

- доктора наук -   56 календарних днів 

- кандидата наук -     42 календарних днів 

- не мають наукового ступеня -     28 календарних днів 

- інші наукові працівники незалежно 

від наявності   наукового  ступеня 

 

     28 календарних днів 

 

Перелік 

посад працівників Міжнародного Центру,  

яким надається додаткова відпустка за ненормований робочий день або особливі умови 

праці 
 

Посада 
Основна 

відпустка 

Додаткова 

відпустка за 

ненормований 

робочий 

день* 

Додаткова 

відпустка за 

особливі 

умови праці 

Всього 

календарних 

днів 

Примітка 

Науковий працівник 28 1-7  35 **  

Заступник директора  24 1-7  31  

Помічник директора, 

радник директора 
24 1-7  31  

Головний бухгалтер 24 1-7  31  

Заст. головного 

бухгалтера 
24 1-7  31  

Бухгалтер  24 1-7  31  

Економіст  (головний, 24 1-7  31  
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провідний) 

Завідувач  відділу 

(сектору, служби, групи) 
24 1-7  31  

Заступник завідувача  

відділу(сектору, служби, 

групи) 

24 1-7  31  

Головний юрисконсульт 24 1-7  31  

Редактор (науковий, 

головний, провідний, І 

кат.) 

24 1-7  31  

Заступник головного 

редактора 
24 1-7  31  

Програміст, математик 

(головний, провідний) 
24 1-7  31  

Інженер (головний, 

провідний, І,ІІ кат.) 
24 1-7  31  

Спеціаліст  з режиму 

секретності 
24 1-7  31  

Ст. інспектор 24 1-7  31  

Комендант  24 1-7  31  

Завідувач канцелярією 24 1-7  31  

Нач. штабу ЦО 24 1-7  31  

Зав. складом 24 1-7  31  

Водій 24 3 4 31  

 

Згідно з ст.2 п.2 Постанови Президії Верховної Ради України від 15.11.96 “Про порядок 

введення в дію Закону України “Про відпустки” зберігається відпустка раніше встановленої 

тривалості за працівниками, які користувалися відпусткою більшої тривалості, ніж передбачено 

Законом, на весь час їх роботи в Центрі на посадах, професіях, роботах, що давало їм право на 

цю відпустку. 

 *Працівникам з ненормованим робочим днем надається додаткова відпустка як 

компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у 

роботі, потребу періодичного виконання службових завдань понад установлену тривалість 

робочого часу. 

*На працівників з ненормованим робочим днем поширюється встановлений в установі 

режим робочого часу. Власник або уповноважений ним орган не має права систематично 

залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад встановлену тривалість 

робочого часу. 

 **Кількість календарних днів додаткової відпустки науковому працівнику надається за 

поданням керівника підрозділу з обґрунтуванням підстав ненормованності праці. 
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ДОДАТОК №6 

До колдоговору 

Директор МННЦІТтаС Голова профкому МННЦІТтаС 

Професор  

_________________В. І. ГРИЦЕНКО _________________Л. О. ПЕТРУШЕНКО 

“____”_____________2008р. “____”_____________2008р. 

 

 

УГОДА з охорони праці 
між адміністрацією і профспілковим комітетом МННЦІТтаС 

на 2008-2010 рр. 

 

№№ 

п.п. 
Назва заходу (робіт) Кіль-

кість 

Дата 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1 2 3 5 6 

1 Забезпечувати безумовне виконання 

санітарних норм усіх приміщень 

 постійно Заст. директора із загальних 

питань  О.Ф. Баженова 

Кер. групи Р.П.Терещенко 

2. Обладнати приміщення для виробничої 

майстерні (газозварювальної дільниці) 
витяжним пристроєм.  

 3- 4 кварт.-2008р. 

. 

Гол. інженер П.Л. Денисюк 
Керівник групи В.І. Захарчук 

3. Обладнати вогнегасниками комп`ютерні класи 
та виробничі приміщення корп. №11,7 

20 шт. .3-кварт.-2008 р. 

2-кварт.-2009 р. 

 

Кер. групи Р.П.Терещенко 

4. Провести обстеження стану пожежної охорони 

та електробезпеки на території фізматшколи 
(с. Жукін) та усунути недоліки.  

Визначити відповідальну особу за газове 
господарство необхідної кваліфікації. 

  Щоквартально 

 

 

4 кв. 2008р. 

Гол. інженер П.Л. Денисюк 

Гол. технолог Є.В. Дортгольц 

Кер. групи Р.П.Терещенко 

5. Забезпечити електриків інструментом та 

засобами індивідуального захисту у 

відповідності з Додатком №1а 

 4 квартал 

.2008р. 

1 кварт.2009р 

Гол. інженер П.Л. Денисюк 

Голов. технол- Є.В. Дортгольц 

Кер. групи Р.П. Терещенко 

6. Забезпечити зварника засобами захисту 

голови, очей у відповідності з Додатком №1б 

 3-4 кварт.-2008р Гол. інженер П.Л. Денисюк 

Голов. технол- Є.В. Дортгольц 

Кер. групи Р.П.Терещенко 

7. Забезпечити безкоштовне видання спецодягу, 

спецвзуття і засобів індивідуального захисту 

працівникам у відповідності з Додатком №1в 

 На протязі року Кер. групи Р.П.Терещенко 

 Зав. складом - Г.А. Гурма 
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8. Забезпечити безкоштовне видання 

працівникам мила і миючих засобів. 
 На протязі року Кер. групи Р.П.Терещенко 

 Зав складом - Г.А. Гурма 

9 Виконати  перила на перепадах висот на 

шляхах евакуації між 6-м та 7-м корпусом 
 4-кварт.-2008р. Заст. директора із загальних 

питань О.Ф. Баженова 

 

     
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Додаток № 1а 

До УГОДИ з охорони праці 

 

Перелік інструментів, 

 необхідних для забезпечення роботи електриків  

 

№п/п Назва Кількість 

1 Діелектричні рукавиці 3 пари 

  

2 Викрутки з діелектричними ручками: 

а)плоскі 

б) хрестоподібні 

 

3 компл. 

3 компл. 

3 Індикатори напруги міжфазні 3 шт. 

4 Кліщі токовимірювальні 0-25-А 1 шт. 

5 Кліщі струмовимірювальні 25-100-А 1 шт. 

6 Мегомметр 1 шт. 

7 Пасатижі з діелектричними ручками 3 шт. 

8 Бокорізи електротехнічні 3 шт. 

9 Круглогубці  3 шт. 

10 Електропаяльник 220 в. 100 вт. 1 шт. 

11 Килим діелектричний 4 шт. 

 

 

 

Додаток № 1б 

до УГОДИ з охорони праці 

 

Перелік індивідуального захисту для електрозварника  

 

№п/п Назва Кількість 

1 Окуляри для захисту очей 2 шт. 

2 Маска зварника 1 шт. 

3. Зварювальний щиток  1 шт. 
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Додаток № 1в 

До УГОДИ з охорони праці 

 
Директор МННЦІТтаС Голова профкому МННЦІТтаС  

професор   

_____________ В. І. ГРИЦЕНКО ____________Л.О. ПЕТРУШЕНКО  

“____”_____________2008р. “____”_____________2008р.  

 

СПИСОК 

професій і посад, яким у відповідності з типовими галузевими 

нормами передбачене безкоштовне видання спецодягу, 

спецвзуття і засобів індивідуального захисту 

 

№ 

п/п 

Назва посади і 

професії 

Назва спецодягу, 

спецвзуття, засобів захисту 

Всього 

кількість 

Термін 

служби в 

місяцях 

1. Прибиральник 

виробничих приміщень, 

прибиральник 

службових приміщень 

Халат бавовняний темний 

Рукавиці комбіновані 

для миття підлог і місць 

спільного користування 

(санвузлів) 

додатково: 

Рукавиці гумові 

1 

 

 

1 

 

1 

 

12 

 

 

2 

 

6 

2. Двірник Костюм бавовняний 

Рукавиці комбіновані 

Куртка на ваті 

Чоботи кирзові  

 

1 

1 

1 

1 

12 

2 

36 

36 

3. Слюсар-сантехнік по 

ремонту каналізації і 

водопроводу 

Костюм  роб. х/б 

водостійкий 

Рукавиці комбіновані 

Куртка на ваті 

Чоботи кирзові  

 

1 

 

1 

1 

1 

12  

 

2 

36 

36 

4. Електромонтер Костюм роб. х/б 

Куртка на ваті 

Рукавиці діелектричні 

Калоші діелектричні 

 

1 

1 

1 

1 

12 

36 

чергові 

чергові 

5. Зварювальник Костюм для зварювальника 

Рукавиці для зварювальника 

Черевики кирзові  

1 

3 

1 

12 

12 

12 



 36 

Куртка на ватії 

 

1 36 

6. Маляр – штукатур Костюм  роб. х/б 

Рукавиці комбіновані / гумові 

Куртка на ваті 

Черевики кирзові  

 

1 

1/1 

1 

1 

12 

2/6 

36 

36 

7. Столяр Костюм  роб. х/б 

 

 

1 12 

8. Підсобний робітник Костюм  роб. х/б 

Рукавиці комбіновані 

 

1 

1 

12 

12 

9. Водій Халат бавовняний 

Рукавиці комбіновані 

Куртка на ваті 

 

1 

1 

1 

12 

12 

36 

10.  Зв’язківець  Костюм  роб. х/б 

 

1 12 

11. Охоронець Куртка утеплена 

 

1 36 

 

 

Заст. директора із загальних питань       О.Ф. Баженова 

 

Кер. групи з  охорони праці та пожежної безпеки    Р.П. Терещенко 
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Додаток № 1г 

До УГОДИ з охорони праці 

 
 

Директор МННЦІТтаС Голова профкому МННЦІТтаС  

професор   

_____________ В. І. ГРИЦЕНКО ____________Л.О. ПЕТРУШЕНКО  

“____”_____________2008р. “____”_____________2008р.  

 

 

Список професій і посад , яким передбачається безкоштовне видання мила, миючих 

засобів 

 

 

№№ 

п/п 

Назва посади і професії Мило (штук) в  

місяць 

Пральний порошок 

(шт. в місяць) 

1 Зварювальник 1 госп.+1 туал. 1 

2 Маляр-штукатур 1 госп.+1 туал. 1 

3 Електромонтер 1 госп.+1 туал. 1 

4 Слюсар-сантехник по 

ремонту водопроводу і 

каналізації 

1 госп.+1 туал. 1 

5 Столяр 1 госп.+1 туал. 1 

6 Підсобний робітник 1 госп.+1 туал. 1 

7 Двірник 1 госп.+1 туал. 1 

8 Прибиральник службових 

приміщень 

1 госп.+1 туал. 1 

9 Водій 1 госп.+1 туал. 1 

10 Зв’язківець 1 госп.+1 туал. 1 

11 Комендант 20 госп.+20 туал.  

 

 

Заст. директора із загальних питань       О.Ф. Баженова 

 

Кер. групи з  охорони праці та пожежної безпеки    Р.П. Терещенко 
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