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1. зАгАльн| полоя{внн'1

1.1. Р[ета укладення колективного !оговору

'1'1' \4етото колективного {оговору € регултовання виробничих' трудових | соц|ально-
економ!'тних в!днооин, створення умов для .';д"'''т"н"' Ёф3*''""'.'; роботи!ер>кавно[ установи ..1{ауковий 

центр аерокоспл1нних досл!.*й" 3емл| 1гн нАн}тсра|ни'' (цАкдз 1гн нАн !кра|ни) 1 на ц!й основ1 б1льтш повне задоволення
соц|альних потреб вс|х ч-глен]в трудового ко.|1ективу [А(!з 1гн нАн }кра}ни та
реал|зац1я !х профес1йних. трудових 1 соц!ально_економ|чних прав та 1нтерес1в.

'1'2' {огов1р укладено зг|дно 1з "1{одексодл закон|в про працто }кра[тти,,, 3аконами }кра!ни"|1ро колекти.вн1. договори та угоди''' "г|ро нафову та науково-техн!.тну д1яльн|сть,,,"[1ро профес1йн| сп!лт<и' права та гарайт1| тх д!яль'''.'!' та чинното }годото м1>кЁац|онально{о 
_академ1сто наук }крайи 1 [рофсп!лкото прац1вник1в Ёац|онально|

академ1| наук 9кра!ни (дал1- [алузева }года).
.|.3. ?::::: поло}1{ення [алузево] }годи с обов'язковими для виконання €торонами

договору.

'|'4' 1{олективний {огов|р не п{о}|{е пог1ршлувати становища прац|вник!в пор1вгтяно зчинним законодавством }кра|тти.

\.2. €торогпи {оговору та |х повплова}|{ен|!я

|'2'1' (олективний /(огов!р (дал| - {огов!р) укладено м|х< Адм1н1страц|сто {ер>*авно|установи "Ёауковий центр аерокосм|нйих досл|д>тселть 3емл; 1гн нАн }край,,(дал1Адм|н!страу|я), яка е предо1.авником роботодавця в особ1 директора пошовА}{дтхайла 0лекс1йовина (лат1 - !иректБР), що д1' ''' "и11""; с*татуту цАкд3 {гнЁ{АЁ{ }кра!'ни (лал| _ |{ентру), з одйЁт.''р'"', ! профсп1лковим т<опт|тетошт |[ервинно|профсп1лтсово| орган|зац|т цАкд3 }гн нАь }кра!ни (дал1 |1рофком) , який спредставт{иком трудового колективу прац{вник1в. асп1рант1в 1 докторант1в {етттру вособ1 голови профсп|лки 1Ф1}|{Ё,нко Фльги Болодгпмир!вни, що д1с на п|дстав1€татуту профсп|лки' з друго| сторони (дал; - !иректор ] йрофко' визнат{а}оться як€торотти {оговору). [огов1р складаетьс я з 4 ро:зд|л|в та^11 дй''.;", ятс| с ттев!д'смното[|астино1о {оговору.
|"2'2' Б1дпов1дно до чин1{ого законодавства {иректор виз]{а€ [1рофкопг €динимг{овнова)кн1-1м представ!1иком трудового ко']1ективу прац|вник[в, 

_ 
асп|рант|в ;докторант!в 1]ентру (дал; - прац1вник|в), виразнттком ]х профес!йних, трулових !сот{]ально-ет<оном|чнттх !нтерес!в. |1рофком призначае та проводить збори чиконферегпш|т':'рулово!о !(0ле|(тиву праш|вник|в !_{еллтР} (в 1''у ,"..,'| ! його части1] -п1дрозд!л]в) з пита}{ь виробттиних' трудових ! соц|ально-еконошт{чних в1дттосин,прос}ес|йних" трудовттх 1 соц!ально-економ1чних прав та !нтерес1в прац1вник1в.

т'2'3' (торогти визна}оть {огов1р нормативним актом, норми 1 положення якого д1тотьбезпосередньо | е обов'язковими д!1я' виконання {иректором та 1нтшими посадовимиособами 1]ентру, 11рофкомом та прац1вниками (ентру. й'д"' 1з €тор|н не мо}ке водностороЁ1}|ьому 11орядку [1рипи11ити ви1{онан}1я взятих на себе зобов,язань.
\'2'4' (торони визна}оть повновая(ення одна одно[ ! зобов'язутоться дотриш{уватисяпригтцип|в соц|альгтог'о парт11ерства: паритет1{ост1 ттредст'",'ц'"', р1вноправност|стор|н' взаештно| в1дпов!дальноот|, .'!.'ру^'ивност| та аргументованост] припроведенн| переговор|в (консультац1й) щодо укладення !оговору, внесення зм1н ]доповнень до нього, вир|птенн! вс|х питань' 1цо с предметом [огофу.
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'2'5' Р|птення, постанови' накази, розпорядя(ення' рекомендац1! €тор1н не повинн| вступатив протир{нт]'1 з да!{и1'1 {оговором та [алузев''' у.'д''' за винятком обставин' що незалех{ать в|д обох стор|гт. Р|тпення, постанови , 1|акызиэ розпорядх{ення. рекомендац!|Адм{н|стратд]| та |{рофкому не повинн{ суперенити чинному законодавству 9кра!ни.

1.3. €фера д|[ полоэкелль {оговору

'3'1' |1оло>кенлтя та д|я {оговору по1ширю1оться {1а вс1х прац|вник|в {ентру, незалехстто в|дтого чи с вони членами ттрофсп|лки. Фкрем| по]]о}кення !оговору по1пиртототься напенс|онер|в та |нвал|д|в прац|, як1 зв|льнил ися: на пРац1вник|в, зв1льнених з !н1ц1ативиАдм|н!страш!| (за скороченням 1штату або у зв'язку з реорган1заг{!сго установи), домоменту !х гтрацевла1штуванн я та |1а тих' що вр:йтпли на пенс!то' €ше не втратилизв'язку з профсп1лково{о оргатт1зац1сто установи.
'з'2' |{рофком збер1гас за собото право домагатися додаткових п|льг 1 компенс ац]й длячлен1в профсп|лки в рамках сп1льних р|птень Адм1н1страц1т та |{рофкопту на основ|д|точого !оговору.

1.4. |{орядок внесення зм|н та доповнень до !оговору

'4'1' 3м|ни 1 доповнен|" д' {оговору вносяться у раз1 потреби т1льки за взасмно}о згодо}остор1н | в обов'язковоп'{у пщядку у зв'язйу 1з .й1,'', ''*"'.' законодавства,1{олективних]год вищого р|вня з питань. що с предметом колективного {оговору'3ац1кавлегта €торона письмово пов1дом.лтяс |нпту (торону пр0 початок проведеннягтереговор1в (консультац1г!) 'га надоилас сво| пропозиц|т. яй; ь{а}оть буттт сп|льно
розглянут| } 10-денний тершт|н з дня }х отримання 1нтлого с'оро"о'о.

'4'2' я.щ' внесен!{я зшл|н чи доповнень до !о.овору зумовлено зм|ното чинногозаконодавства, (олективних угод вищого р|вня аоо *о"й пол|птпутоть ран!гше д]точ]норми та полох(ення {оговору, р|тшення про запровад}кення цих зшт|н чи доповненьприйштасться стт1лтьним р1:пенням^ Адм1н1страц1т {_{ентру (або |нтпим уповновая{е[{иморгаттом) та профсп|лкового ком1тету. у вс1х |нгших випадках р1тпенття про внесеннязьд|н чи доповнень до {оговору, п|сля проведення попередн|х консультац!й ;переговор|в та досягнення взасьтно| згоди .'р' ц", схвал}осться зборами трудового|(оле1(тиву.

'4'з' [одна 1з €тор1н протягом д|' [оговору не мо)ке в односторонньому порядкуприймати р|ттг9дцд про зм|:ту д!точих 
_й''''..,,, 

обов'яз:<|в ,' !оговором аболризупи|тити !х виконагтття.

'4'4' 3м1ни та допов.{е].г{я до {оговору поперед}{ьо розгляда}оться та узгод}ку}отьсяком|с]сто з ко}{трол}о за в]'1ко}1а}тням| колектив1{ого !оговору та внесен|тя до нього зм1н1 доповнень та затверджутоться 
-на роз1ширенор{у зас1данн| |{рофкому або зборахтрудового колективу 1-{ентру | набуватоть чинност| з моменту ,''.ф,'.ення' я1.,що необумовлен ий ] тлтлий т.е1эшт1гт.

2. зоБов'язАння Адм{н!стРАц!| цАкдз !гн нАн укРА[ни

А0лс !:т 1стпр со ц1я з о б о в' язу стпь ся :
Биробглино_економ1чн! та трудов| в!дносигл*:2.1.

| .1. 3абезпе.тити {ентр заь{овленнями в1д
в|домств на вит{о}{агт:тя обсяг1в роб!т з

|1резид!| нАг1 }кра1ни та |нтпих орган|затд!й та
су{\{арним фоттдом зароб1тно| плати, достатн|м



для виплати основно| зароб1тно] плати (з надбавками та доплатами) в1дпов{дно до
1штат|{ого роз11ису 1]егттру, щоб при !х як|с:тому та свосчасному виконат*н| вс|
прац|вники отримувшти повн1ст}о та свосчасно ос!{овну зароб1тну плату та оплатуван1
нергов| в|дпустки.

|.2. €воечасно |т:формувати прац|вник|в про т*ауков| гра1{ти. конкурси та конференц|| за
теп'{атико}о |-{ентру (зокрепла, оголо1шувати про них 1пляхом вив1штування ]х р{ов на
спец|альношту стенд1 для об'яв), що 1троводяться \4|н|ст"р"'''' осв|ти ,* 

"'у'.,}тсра|тттт, |тл:пртпди оргатт1зац1 ями та в|домствами }тсра!}ти, а такох( м1>кнарод:тйми
оргагт!зац|ями, забезпечувати участь 1]ентру в них.

1.3. [твортовати у&{ови д:тя п|двищення ефективт:ост! роботи 1]ен.гру на п|дстав| [татуту
1-{етттру 1п]]яхом вдоскон&цення 1 т1окращення уп{ов прац1 та м!.гер|ашьно-техн1.тнот'о
забезпе'тення виконання фундамент[ш|ьних, по1шукових | прикл!дних досл|дх{ень.
нау1(ових програш{ та дерх{авних тсонтракт! в.

1'4' 3д]йснтоватр1 оперативний контроль за виконанням запланованих науково_досл|дних
роб1т (ндР) | свосчасно 1нформувати про планов| та фактинно використан1 обсяги
в1дпов|дт+ого ф|нагтсувант*я (бтодхсетнот'о, ц|льово^го, за контрактами та
госг{догов0раьти) наукових кер1вник1в Ё!Р !ентру.

'1'5' Б|дпов1дтто до р!нних те^,1атичних план|в свосчасно та у г1овному обояз1 забезпечуватрт
прац1влтик|в 1{еглтру птатер!аттьт*о-техн|чним1{ ресурсаьти, ттеобх1дними для викона}{ня
трудових завдань. норп.{ прац| та створення належних }'ъ4ов прац|.

'1'6' 3а унастто 11рофкошту забезпенувати р0зробку тптатно! структури |{ентру, стратег1|
розвитку |{ентру та окремих т?ого структурних п1дрозд!л1в.

'1'7 ' 3абез;теяува'т'и зах-!{ст авторських прав та прав на 1тттелектуальтту власн|сть
прац|вник|в [{ен'тру зг]дно з 1тинним законодавствошт }кра|ни'

'1'8' |1огодхсувати титтов| форпти та уп{ови трудових договор1в та контракт|в щодо
пра1{евла11]тування з профсп|лковим кошт1тетомт.

1'9' !]тя виконат{}тя г!рац|вттиком 1]ентру покладених на 1{ього обов'язк1в адм1н1отрац1я
повинна забезпе.тити:

а) робоне пц|сце (ст|л, от|.ттець, тшафу для збер|гагтня к}1иг, документац||,
пиоь\'1ове та креслярське приладдя' прилади та устаткування для досл1д>кень.персональн! коп'лп'готери з необх|дним1и техн1чништи .''р'"'-'р''", доку]у1енти,
друкарсьтс| засоби, необх|дтт| матер1али);

б) задов|льн| )4{ови прац! (опаптовання, осв1тлення' сухе! пров!тртоване
прим|ще:тт*я), туа']1ет. :трибираттня робоиих та !тттлих ,р"''{щ"й,, охорону прац1
(похсежтту, х|м|нтту, рад1ац|йну та ]н. безпеку), ремонт прилад!в .1.а 

устаткування,комп'тотер|в;

в) ознар]оьцлтос сп1вроб|т:тттк1в 1'{етттру з ус1ма документами нормативного
характеру. як| пов'язан1 з виконанням ними сво|х обов'язк1в та !х правам1и (протягом
10 дн|в п!сля !х надходхс9ттР{ 7!{Ф 1]ентру).

г) надання докуплент1в }ориди1тного характеру: дов]дки. характер истики)
експертн! висновки та науков0-техн|нну продукц|го.

).2. Фплата прац!

2.2.1. Бстановлтовати ттосадов| оклади в |птатному
законодавства }кра|ни' чинних постанов (аб1нету

розпис| в1дпов|дно до .|ин|{ого
\41н|стр|в }кра!н:т, розпоряджень



|1резид!| ЁАЁ{ }крайи та !{инних }год м1эк |1резид1ето нАЁ{ }кра|ни та |1резид!сто ((
профсп1лки ЁАЁ{ }кра!ни.

Б]дпов|дно до ст. 24 3а'л<ону }кра|ни "|1ро оплату прац!'' виплата зароб!тно| плати
зд1йонтосться за пс1сцем роботи. 3а особис1о}о письмово{о згодото прац1вника виплата
зароб1тно| плати зд1йснтосться через установи банк|в, з обов'язковото оплатото цихпослуг за рахунок {-{ентру. Форпта ог{лати пратд1 у {]ентр1 - безгот]вкова виплата два
рази на м!сяць через бантс.

2'2' 3клто'тати у тт]татному розпис| до зароб|тно! плати, кр1мл посадового окладу та
надбавтси за ста}к наут<ово[ роботи, такох{ доплати за науков! ступен!, вчен1 званнятощо зг|дно з д1то'тим законодавством. {о обов'язт(ових виплат в|дносяться тако)кгро1пова до1]омога | видатки на виплату стигтеттд1й докторантам | асп|рантам
(в1дпов|дно до 1тинного законодавства та [алузево? }годи).

)-'3' Розм|р г!осадових ок:тад|в пРа;д1вник1в мо:ке зм|нтоватися в|дгтов|д}{о до [{останов(аб1нету й|н|стр|в 9кра|ни, [алузево? угоди та розпоряд)кень |{резид]| 11АР }кра!ни.
|"4' |1одавати тштатнийт ро3пис на затвердження ло |{резид1т нАн }кра!ни п]сля його

погод}|{ення |з |1рофкомош{.

)-'5' 1ттформувати 'га 11о1'од)кувати з головото |{рофкому визначет{ня нових оклад1в,надбавок | доплат та про |ншт| зм]ни в 1птатному розпис1.
2'6' €восчасгто пере['лядати | зб|льтшуватим|н!пла_гтьн| та д!тон| розм1ри посадових оклад|в |тарифних отавок прац|вник!в |]ентру в1дпов1дно д0 чинного законодавства.
2'7 ' Бимагаттт в|д ко>тсного прац1внилса 1]ентру в|дпов|д1{о до його посади виконання ним

роботи на високому профес|йному р!й в рамках трудового {оговору, посадово|
]нструкгд1! та €татуту {{ентру та €{атуту йагт ткр!ьи. 3абезпечити дотриманнявстаг{ов'[1е}}о| затсонодавствош{ тривалост| робо.того д;тя | .[и}кня, зг|дно з [[равилами
внутр|тшнього розпорядку 1]егттру'

2'8' 3 птетото т:йвигт{еттття птат'ер!а'гтьно| зац|кав:теност! глрац1внит<|в 1_{ентру щодозб]:тьтпет_тня обсяг1в та якост1 роб|т застосовувати так| |{о.;то>тсегтня: .,|1ро 
внутр1тпн|й

ф|нансовий порядок та оплату ттрац| в !ерхсавн1й установ| кЁауковттй центраеротсосм1нних досл|дя<ень 3емл; 1гн нАн }кра|ни>'', "йр' встановлення 1 виплатунадбавок | дог:лат прац|внитсам {ер>тсавнот устапови <Ё{ауковий цет:тр аерокосшт1.тних
досл|д>кень 3емл| |гн нАн }крани>'', "|1р' прем1товання прац|вник|в [ерясавно?уотанови кЁашовий центр аерокосм|и''* }'.'1дх{ень 3ештл| 1гн нАн }фа|ни>,,(Аодатт<и ]к1-з).

'2'9' Бипла'тувати прат1|вникапт основну зароб|тну плату у пер111очерговому порядкув!дпов|дно до 1штатного розпису два рази на м|сяць:
- аванс * 74 - 1б_ого числа поточного пл1сяця,

- повну випла'гу за м|сяць _ 28 _ 30-ого чис]та 1'оточно|'о м1сяця,
_ сум!с!{икам 28 - 30 числа поточ!{ого м{сяця (одитт раз на м1сяць).

Б тих випадках' 1(оли день зароб|тно| плати зб!гасться з вих1дним чи святковим
днем' зароб1ттлу г1лату виг1лачувати напередодт+| (ст. 115 (3п[{ }кра!ни, ст.243атсону}кра|ни "|1ро оттлату г:рац|,,).

Ё{е допускати з1{ачних затрип,1ок цих виплат. Ё день остаточно| виплати м]сячно|зароб|ттто| плати видавати прац|вникам розрахугтков! листки .'р. .у'" нараховано|зароб|тно| плати, суми проведених утримань та в}1рахувань з не:, а також нале>кно[суми виплат (ст.1 1 0 (3п|{ }кра|ни).



.10. 3д[йсн}овати прат1!внт'ткашт ]ндексац|то доход|в зг|дно з 1!инним :]аконодавством
(|1оста::ова кму втд 17.07.2003 р. м 1078, [алузева !года).

.11. Ёе допус1(ати встановлення надбавок ! доплат за рахунок бтодясетних т<огшт!в (зг!дно
чинного законодавства) до посадових оклад|в прац1вник1в 1]ентру, якщо в ньому А1с
ре)ким неповного робоного насу або е заборгован{сть по зароб1тн1й плат|.

!.12.3д]йснговати оплату ттрац| всього надурочного часу зг|дтто з ч1-{1'1ним законодавством
9кра!ни.

!.13. 1{отпторис на вико}1ан}1я !огов|рних роб|т розробляеться в1дпов|дальтлипл |х
виконавцем за по]'од}1(ен]1я\{ та за затвердя(енням Адм|тт|отрац||. |{ри цьо\{у ттакладн|
в11трати в[1знача}оться по ко}кноп{у ,[оговору пропорш|йно до зароб|тно| плат!1
основних вит<онавц!в, аг{е не ь,1ен1ше 20 % обсягу 1{дР, що виконук)ться власними
силами ( в1дпов1дт]о до Ё{аказу 1]егттру в]д 23.05.2018 р. ]\ъ :1;.Бикористання
наклад1]их ви'1'рат зд|йст*тосться в|дпов|дно до |1ост'анови (аб|нету м|н|стр|в }кра!}ти
в|д 20 липня 1996 р. ]\9 830 ([{одаток 3\э1).

"14. Фбов'язково в}|конуват'и умови щодо пов|доьтленгтя прац1вника про умови та розм|риоплати прац| в|дпов!дно до ст' 29,30 3акону }кра!ни .|1ро оплату прац|>:

}.15.3а пору1пе!{н'1 встановлеттих терм|гт1в вип;тати зароб|тно| плати Адм1н1страц|я ттесе
в|дпов|дальн|сть зг|дно ст. 471(одексу }кра|ни про адпт|н1стративн| правопору1пення;

2'16'1ри уплов| ттесвосчасгто| вит]лати зароб|'гно| |1ла'!и передбанати коптпенсац!то
в1дпов!дно до 3акону }кра|ни в1д 19.10.2000 лъ 2050-111 .[{ро компенсац1то
громадянам втрати .тастини доход|в у зв'язку з пору1пенням! строк|в |х виплати>;

2' 17. Розпд|р зароб|тно| плати за пер1пу половину пт|сяця станов}|ть 40 оА основно| зароб!тно|
п!1ати, але не ш1ен]ле оплати за фа;<ти'лно в1дпратдьований час з урахуванняшт тарифно|
ставки (г:осаг1ового окладу) ттрац|вт+ика 1]ентру (3акон 9кра1нй_ в|д 23 ,.р..'.тя 1010
року }Ф 2559-у1 <[{ро вт{есет{ня зпт|н до деяких зако]_1одавчих акт1в }кра|ни щодо
строк!в виплати зароб!тно| плати>)

2'18.|{рац1вник 1{е зобов'язатлий перебувати 11а робот1 в день в|д'!зду у в1дряркент{я та в
день прибуття з нього (лист й|нпрац1 в1д 05.10.200] р. $э 327|1зт|тв-от). Фплата у ц!
дн| проводиться як за лн! в1дрядх(ення. 1(|льк1сть лн|в в1дряд}|{ення визначаеться
на1{азом тсер|вттитса ]1ро направлення у в|дряд>т<егтття 1 п!дтвердхсусться ориг|на-г:ами
первинних докуметтт|в (тек|в, про!знттх квлттк|в).

'2'19' 3 п{ето}о сти\{ул1ова!'1ня створе1|}тя та використагтня об'скт1в права 1нтелектуальт*о|
власност1 (о1в) винах|дт:икам та автора}{ виплачувати разову ттрепл1то при отриманн1
охоронного док}ъ4енту на Ф1Б. Биплата прем|| зд!йснтосться за рахунок економ||
тсотпт1в фонду оплати прат1| зага_|1ьного фонду {ер>кавного бтодх<еф або за рахуноккотшт|в спец|ального фогтду {ер>кавтлого бтодл<е'ту. Розм|р прем|| дор|внтос розм1руодгт|с| шт!тт|мально| зароб|тно| плати, яка д1с 11а },1ош{ент отри]\.{ан}{я докуме}1ту' на весь
колектив автор|в одного патенту (за наявност| котпт1в)'

'2'20' [ля сп|вроб|тник|в 1{егт'гру' яким встановле}то ]-{еповний робо.тий день. або неповнттй
робоний ти)кдень' або неповний робовий день при неповнош{у робоиому тртя<н1"
нарахування зароб!тно1 плати г{роводити за фактинно в!дпрацьований нас зг|дно з
табелем обл1ку робоного тасу.
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2.3. 3абезпе!|ен}!я зап]нятост! та согц1альн| гарант!|

.з.1. |1роводити зм|ни в орган1зац|| виробництва та прац|, реорган|зац1| |ти
перепроф1л}овання {-{ентру, скорочення .лисельност1 прац1""'к;" т|льт<и п!сля



попереднього проведення переговор|в з профсп|лт(ови\.{ ком;тетом, не п|зн|ш]е, як за
три м|сяц| до зд|йсглен]{я цих заход1в'

Ёеповний робоний час не запровад}кувати при уштов| забезпечення стов!дсоткового
бтод>л<етного ф|гтансувантля зароб|тно| плати' що затвердх(усться постановото ||резид||
ЁАЁ 9кра}}{и за погод)кенням з |1резид|сто |{( глрофсп|лки прац1вник1в }{АЁ{ }кра!гти
(зг|дно з [алузевого }годото).

Ёе вводити ре)!{и\{ неповного робоного дня або неповт{ого робоного ти}кня з
]н1тд]ативи адм|н1страгц]| у зв'язку 1з зм|напги в орган1заш1| виробництва | прат1|.
зумовленими недостатн]м обсягош: замовлень' для окремих прац!вник!в без !х ,.'д'.
Бинят:си мо>т<лив1 ли1ше при крайгт|й ттеобх|дност| за окремиштй р!ш:еннями {иректора,
г{огодх(еними з [1рофкомом' попередив1ши прац|вгтика за два м1сяц1 до введення
такого рех{иму його роботи та з дотриманням нор]\{' передбанених статтето 32 (3п[{
}кра|ни, [атузевото 9годото.

|{роводитгт зв]льнення прат1|вник!в з роботи за |н|ц|ативото Адм1н{страц|| зг]дно з
чинним законодавством т|льки за г{опередн|шт погодх<енням з |1рофкоптом.

11ри зв1льненн| прат11внттка в1'1плата вс|х сум, п]о належать йому в!д п1дприемства,
провадиться в день :зв!льгтення (ст.116 (3п{1 }тсра|ни). [1ри зв1льненн| прац|внитса
Адм1н|страц!я устагтови |1ови1{т{а 11исьмово ттов1домити його про нарахован! суми'
ттале:кгт1 йошту при зв!льнеттгт|. перед !х виплатото (в1дпов1дно до 6'.'"у }кра!ни ,;[{ро
оплату прац|'' та 116 (3п11 }кра!ни).

Бстаттовлтовати т{орп{атив робо'тих м|сць для забезпеченття працевла1птува}!ня
!нвал1д!в у розм!р| 4оА вуд загально| чисельност! праг1тотоних ([1останова 1{\4 }кра!ни
в|д 31 с!чня 2007 рот<у л9 70 "[1ро реал|зац|то статей 19 ] 20 3акону }т<ра!ни <|{ро
основи соц|ально| захищет{ост] 1:+вал|д]в в }кра|гл| >,').

2.4, Робочий нас, год||ни в!дгпои:тнку

1' 1. !отримуватр1ся вс'та1'1ов.:тетто? зако!{одавством1 трива_}1ост| робоно].о !{асу.

4'2' 1ривал|сть робоного насу п1эа:11вник1в 1-{ентру встановити 40 годин на тих{день.
4'з' Режим робо'того часу встановт-{ти в|дпов|дно до ||равил внутр1тпнього трудового

розпорядку' затверд)кен их Адшт|н| страц|сго за погод}кенням з |1ро фкомом.
[[очаток роботи * 8 год. 30 хв.

3ак|тт.леттня роботи 17 год. 00 хв.

11ерерва для в1д;точинл<у 13 год. 00 хв. _ 13 год. 30 хв.

'4.4' 3агальн| вих|дн| встановити у суботу та нед1лто.

'4'5' Ёапередодн1 святкових | неробоних дн1в, перерахованих у ст' 73 1(3п|1, тривал1сть
роботи с1(орочувати на 1 годину для вс!х 

_ 

прац1вник{в (окр1м тих, для яких
встановлеттий скоронеьтий або неповний робоний нас)' |{ри зб!гу вих|дного 1

святкового дгт|в вих1дттий день переноситься на ттаступттий п1сля святкового або
неробо.того.

"4'6' }згодх<увати з |1рофкоштом будь-як| зм1ни ре}киму прац1, запровадження нових
режим|в роботи в окремих п1дрозд|лах, або для окремих пРац1вйик1в. 11ов]домляти
прац|вник!в 1]ентру про так| зм1ни за двам|сят1| ло !х запро"'!'..''".

,'4'7 ' 3а умов необх|дност1 безперервно! охорони об'скт1в цАкдз 1|'н нАг1 }кра|ни,
керу1очись статтями 57,58,59,6\,66 (3п|1 }кра|ни, сторо>х{ам господарсько-техй!.тно|

+

2.

,3.

,4.
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служби запровадити ш|дсумований обл1к робоного часу з обл|ковим пер1одом * р1к.
|ривал|сть робоно| зм|ни встановити * 22 години на добу. Б!дпов1дно до ч.1. ст.66
(3п|{ 9кра|ни сторо}кам господарсько-техн|чно| слу>кби нада1и мо>тслив|сть
в|дпонинку та приймання !>к1 гтротягом двох годин за зм1ну врахову}очи' що час
в1дпонинку та приймання |>к! не вкл}очатиметься в робоний час 1 не оплачуватиметься'
[1ерерву для в|дпочинку та приймання |>л<! надавати через чотири години п|сля
початку роботи.

!. |{ри п|дсумованому обл|ку робового наоу роботу сторот(1в господарсько-техн|чно|
служби регул}овати граф{ками роботи (зм!нност|).

)' [раф!ки роботи (зм1нност1) при п|дсумованому обл{ку робоного часу розробляти
таким чином' щоб за обл|ковий пер1од було дотримано }тормально| тривалост|

робоного чаоу' передбачено| отаттями 50 та 51 (3п|1 }кра!ни.

10. |{1дсумований обл1к робоного насу зд|йсн[овати за табелем виход1в на роботу та
затвердженим граф1ком роботи (зм!нност1) за обл|ковий пер|од. Ёорму робоного насу
за обл|ковий пер|од визначати 1лляхом мно}1{ення тривалост1 робоного АА1,
встановлено| законодавством, на к|льк|сть робоних дн1в, що припада}оть на обл|ковий
пер|од, за ка'1ендарем п'ятиденного робоного ти)кня з р|вното тривал1стто кожного
робоного дня' з урахуванням !{ скорочення напередодн1 святкових 1 неробочих дн1в.
3агальна к1льк|сть надурочних годин за обл1ковий :тер|од визначасться як р|зниця м]>т<

фактитно в1дпрацьованим часом | нормото годин за цей пер|ол.

!.11.||ри п1драхунку нормально| к!лькост| робоиих годин обл|кового лер|оду викл}очати
дн1, як1 за граф1ком або розпорядком роботи припада}оть на час, уг{родовх( якого
прац|вник в]дпов|дно до законодавотва був зв|льнений в1д виконання трудових
обов'язк1в (в|дпустка' тимчасова непрацездатн!сть тощо).

|.12'||ри п1дсумованому обл|ку вважати нао роботи г{онад норму робоного насу обл|кового
пер|оду надурочним | компенсувати у порядку' передбаненому чинним
законодавством (от. 106 (3п|1) зг|дно наказу !иректора.

1.13. Фкремим прац|вникам 1_\ентру на |х прохання встановл}овати неповний робоний нас
(неповний робоний день та/або тихсдень) з оплато}о прац1 пропорц!йно
в|дпрацьованому насу в|дпов|дно до ст. 56 (3п[1}кра|ни.

4.14. |{роводити надуронн! роботи або роботу у неробон| дн1 т|льки у виняткових випадках,
передбанених чинним законодавством за попередн1м погод}кенням з профсп1лковим
ком1тетом. {ас надурочно! роботи не повинен перевищувати 120 годин на р|к, з
ог1латою робоного насу в|дпов|дно до чинного законодавства }кра|ни.

','4.|5.1{омпенсац|то за роботу у вих|дн|, святков| | неробон1 дн| проводити в|дпов1дно до ст.
72 (одексу 3акон|в про прац}о }кра|ни (за згодото стор|н наданням |нтпого дня
в|дпонинку або у гротшов|й форм1 у подв|йному розм1р1).

|'4.16. Б!дпов|дно до ст.54 (3п|1 }кра|ни н|чним часом вва)кастьсячас з ]0 години вечора
до 6 години ранку. 3аборонясться залучати до роботи в н|чний час:

- ваг1тних хс1нок, >т<|нок як| ма:оть д|тей в|ком до трьох рок|в;

- ос|б, молод1ших в1с1мнадцяти рок|в, тощо.

2.4.|1.Фкремим прац1вникам 1_{ентру на |х прохання в|дпов1дно до ст.57 (3п|{ }кра|ни
може зм1нтоватися час початку | зак|нчення щоденно| роботи.

2.4.18. Б|дпов{дно до ст. 63 (3п[| }кра|ни забороняеться залгтати до надурочних роб1т:
ваг|тних >к|нок, нс1нок як| ма}оть д|тей в|ком до трьох рок1в, ос|б, молод1пих
в|с|мнадцяти рок|в, тощо. 3аконодавством мо)куть бути передбачен1 | !нгп| категор||
прац|вник|в,1{Ф !х забороняеться за'{у]ати до надурочних роб|т.

в



9. Б1дпов|дно до от. 1]2 1{3п[{ 9кра|ни залучення ос!б з |нвал|дн|ст|о до надурочних

роб1т можливе ,1и1пе за ]х згодо}о 1 за умовй, шдФ це не суперечи1]ь медичним

рекомендац|ям.

2.5. Б!дрядэкення' ста}кування' в!дпустки.

|. Ёаправляти у в|дрядження прац|вник1в в!дпов|дно до 3акону }кра:ни <|1ро наукову |

науково-техн1нну д|яльн|сть> в|д 26.1|.201;5р.}',1о848-!111, постанови кму в|д

02.02.20|1р. )х{"э98 <|1ро суми та склад витрат на в|дряд>тсення дер)|{авних олух<бовц1в, а

також |нтших ос1б, що направля}оться у в|дрядхсення п1дприсмствами' установами
орган1зац|ями, як| повн1стто або частково утриму}оться (ф|нансутоться) за рахунок
бтоджетних котпт1в> та |нструкц|| про слркбов1 в|дряд>тсення в ме}ках }кра!ни та за
кордон, затверджено} наказом \4|н1стерства ф|нанс1в }кра!ни в|д 13.03.1998р. м59.

2. Б|дрядхсення' €трок в|дряд>тсення в межах }кра!ни _ до 30 календарних дн1в (за
кордон до 60 ка_т1ендарних дн|в) ч. 1 .п.6.постанови кму в|д 02.02.201 1р. .1\998.

з. Ёаукове в]дрядження (ст.33 3} <|{ро наукову 1науково-техн!нну д|яльн|сть).3а
р1тпенням кер!вництва науковий прац1вник мо}|(е бути направлений у наукове
в1дрядкення.
- Ёауковим в|дрядженням вва}касться в!дрядх<ення наукового прац1вника' асп|ранта,

докторанта' науково-техн|чного прац|вника на певний строк для проведення науково|

роботи, унаот1 в наукових конференц|ях, симпоз1}ълах, сем|нарах, наукових 1]]колах'

експедиц!ях поза м1сцем його основно| роботи (для асп!рант|в - поза м|сцем
навнання), за на'1вност| запротшення сторон|, ||{Ф приймас' або направлення уста}!ови,
де прац}ос вчений.
- 1ерм1н наукового в{дряркення не мох(е перевищувати 90 дн!в, кр1м випадк1в, коли
в!дряртсення пов'язано з довготривалою науково}о експедиц|сто. 1ерм|н в|дряд>тсення

за кордон прац!вник|в 1'{ентру, як1 направля}оться на навчання, ста)кування,
п1двищення квал1ф|кац|| тощо за умови в|дтпкодування витрат стороно}о, яка приймас,
не мох(е перевищувати трьох м|сяц|в |з зберехсенням посади' якщо так1 строки
передбанен| умовами ста>|(ування ни !оговору.
_Ф|нансування витрат, пов'язаних 1з науковим в|дрядженням' може зд1йснтоватися за

рахунок котшт|в зага.'1ьного та спец1ального фонду науково| установи' що направля€
особу у наукове в|дряд>т<ення, когшт|в, передбанених у !ер:кавному бтод>тсет| }кра{ни
за в|дпов|дно}о бтоджетно!о програмо}о, грант|в, котпт|в сторони, що приймас, та
|нтших д)керел, не заборонених законодавством.
3а 1птатним науковим прац|вником науково| установи, який виконус наукову
(науково-техн|ину) роботу п|д час в1дрядя<ення, збер!гасться зароб1т'на плата'
встановлена за основним м|сцем роботи.

,.5.4' Ёаукове стажування (от.34 3} к|1ро наукову | науково-техн|нну д|яльн|сть, н.8.п.6
постанови кму в]д 02.02.2011р. ш98, постанови (\4]/ в|д |з.04.2011р. }Ф411).
Ёауков| прац1вники, асп1ранти та докторанти мо}куть направлятися науковими
установами на наукове ст0|(ування, у тому числ1 довгострокове' до |нтпих наукових
установ та заклад|в вищо] осв1ти, у тому числ1 за кордон.
. Ёаправлення на наукове стах(ування мо>т(е в1дбуватися за {н|ц1ативо!о наукового
прац|вника або за 1н|ц]ативо;о науково| уотанови чи закладу вищо| осв1ти.
- ]у1етото наукового стажування € п|двищення р1вня теоретично| та практинно|
п|дготовки, проведен1{я авторських досл1джень з використанням сучасного
обладнання | технолог1й, опанування нов|тн1х ун|кальних метод1в, на6уття досв1ду
провад)кення науково-досл|дно| д1яльност|' забезпечення 1нформац1йного обм!ну та
роз1пирення наукових контакт|в.
- €трок наукового ста>!(ування не мох(е перевищувати двох рок|в.

$



- 3 оообами, ят<1 направля}оться на наукове стах{ування' у|{лада€]ться догов|р про
наг1равлення ]х на }{аукове стая{уван}'1я до |нтпо| т*ауково| установи' закладу вищо|
осв|ти.
_ Ф|нансування в11трат. пов'язаних 1з науковим ста)куванням, \.{о}ке зд1йснтоват14ся за
рахуно1( котшт[в наутсово[ установи, що направляс особу на нау{(ове ста)!(ування,
котпт|в, передбанет{их у {ерхсавному бтодх<ет| !кра|гти за в|дпов|дно]о бтод>л<етното
програмо|о, т'рант|в, котпт|в сторони. що прит?мас, та 1нтпттх джерел' не заборонених
законодавствош1.
- стороно1о, що пргтймас, ввая{астъся нау1(ова установа' заклад витцо) осв|ти, |нтпа
дослт|дницьтса орган|зац1я, я:<а 1-1ада.'{а заг1ро1ше!1ня !{а нау!(ове ста}кува}тня. €тороното,
що приймас. мо}ке бути нерезиде|1т 9кра!ни.
- [1!д час наукового стажування за науковим прац|вником' асп1ран.гом, докторантом
збер!гасться його основне м!сце роботи 11и навчання (п|дготовки).
- [1ер|од нау1(ового стах(ува1'!ня зарахову€ться до наукового ста}ку наукового та
науково-педагог1нного шрац|внгтка.
- [{ауков| прат{!внттки протягом м|сяця п1сля завер1пення наук0вого стах(ування
пода}оть науков|й установ!, кер1вников| (науково| установи), ш{о направив пх на
нау1(ове ста)1(ува}1}1я' ттисьптовий зв|т про результати навчан{{я. ста)куванн я та
виконання завда1-1ня, затвердя{е|1ого в установленому }1орядку.
3г|дно з р!тленням в'тено| ради науково| установтт або вчено: ради закладу вищо|
осв1ти наукове ста)кування ш1о)т(е бути прир|вняне до п|двиш{ення йвал|ф1кац||.
3в|т гт1длятгас затверд}1{е{;}11о вче]{о|о (науковото. т{ау1{ово-техн|нт*ото, те{н1чното) радото
науково| уста1{0ви'

'.5. 
Б|дпустки. !1рат1|вникашт {ентру надавати щор|нну основну опла!1увану в!дпустку
в1дпов|дно до.т.1 ст.6 3акону }кра|ни < |1ро в1дпусттси>> в!д 15.11.96 р. ш эо+/Фс-вЁ
та 3акону }кра!!и "[1ро гтау:<ову та наут(ово-тех:т|нт*у д{яльтт|сть'', тривал|с.г1о не
ме1{1пе. як 24 к&це{1дар]{их дн1 за в1дпрацьовагтий робоний р|к, який в|драховусться з
дня укладен}{я трудового ]{оговору на п1дстав| граф!ка в|дпусток.

;.6. [раф1к нада1-1г{я в1дпусток затверд}т(увати тт|сля узгод}кення з |1рофкоь,1ом виходячи з
необх|дност| забезпе'тення нормально| роботи п|дприсмст*а 1 спр'ятливих у\{ов для
в|дпонинку прац|внит<!в 1]ентру. 1{атегор!яшт прац!вник|в, перерах'"''''", у н. 13 ст. ] 0
3акону 9тсра|тти к|1ро в1дпустки), щор1нгта в!длтустл<а 1{адасться за |х бахсаг:глям узруиний для них нас' [раф1к складати на кох{ен календар}1ий р1к :те п|зн|тше 5 с|чня
пот0чного року | доводити до в1доьта прац|вник|в 1]ентру' Адм|н1страц|я пов1доьлляе
прац|вника (ентру про час в|дпустки не п|зн|ттте, н1>к за два ти>кн| до ![ по.татку'

;5']. [1раво пратт1вник1в на т:дор|чн! основну | додатков] в|дпустки повно| тривалост! в
пертпий р|т< роботи настас п|сля зак!нчення |шести пт|сятд|в безперервно| роботи у
{ентр1.

5.8. @кремим категор!япл прат1|внитс|в 1]ентру, перерахованим у .т. 7 ст. 10 3акону }кра|ни
к|1ро в|дгтустки)' щор|нгта в|дгтустка повт+о| тривалост'| в :тертший р1к роботи !''д,'',.,
за !,х боканням до зак1т*.леттня тпестим|оячного терпт|ну.

'5'9. Ёауковипг прац|внитсам 1]ентру надавати щор1ину основну в1дпусттсу триваш1от:о до 56
кале]]дарних дн1в в|дпов!дт'то до ч.6 ст.6 3акогту }кра|ни <[1ро в!дпустки>> та 3акону
}кра!ни "[1ро наукову та науково-техн!нну д1яльн|сть''' пост{нови 1{аб!нету \41н|отр|в
!кра|ни в1д 19.01.1998 р. }\с45 <|{ро затверд}кення )г[,1ов' тривалост1, порядку надання
та оплати творчих в|д:тусто;<>). постанови 1{аб|:тету й|тт1стр|в }кра|ни в]д |4.04.1997 р.м346 <[1ро затвердх(е}1ня [{орядку надання щор|.тно| осттовно|_в|дпустки тривал|стто
до 56 календарних дн|в кер|вним та науковим прац|вникам>.

!.5.10.[[рац|вникам 1]А(!з 1гн ЁАЁ }кра1нрт - |нвал|дам 1 1 11 щу1 1{адавати щор1чну
основну в1дпустку тривал1стто з0 календарних дн1в. |нвалйам ]11 групи - 26

\о



календарних дн]в. 1ривал!сть шор|тно| основно] в1дпуотки оо|б у в1ц| до 18 рок|в
складас 31 календарний день в!дпов|дно до ч. 7 с'г. 6 3акону }кра|ни <||ро в|дпу"'.''.

'1.[1рац|вникам 1]ентру - учасникам бойових д!й надавати додаткову в!дпустку !з
зберехсенням зароб|тно| п:тати 'гривал|стто 14 :<а_ттегтдарних дтт|в на р!к.

12'11а п|дотав| ст.25 3акону }тсра:ни <|1ро в|дпуст]{и)' в обов'язковому порядку надавати
в1дпустку без збе;эехсен:тя зароб]тгто| плати за ба>тсаттням прац|вника|]ентру.

13. Ба п|дстав1 ст. 26 3атсону }кра!ни <[[ро в1дпустки), за згодото стор!н трудового
!оговору. ттрац|внгтков| мо>тсе бу'ги надагта в|дпусттса без зберех(ен}{я зароб1тйо| п]1ати
тривал1стто до 15 кале]1дарних дгт|в гта р|к. {-шя 11 }1ада}{ня в заяв| на 1м'я кер|вника
п|дприсптства праг{|вник зазначас с]мейн1 обставини або 1нттт| пр1.т1{инр1, як| обумовили
потребу у в1дпустц|, т<р1шт випадк|в, зазна11ених у ст. 25 3акону <|1ро в!дпустки>.
|{ерел|к цих причин чи!1ним зако|{одавством !кра|ни 

"- "'тй,'влено' тому що
повахсн|сть ]х залех<ить в|д конкретних обставиЁЁ, 1{Ф скла-|{ися в того чи |нптого
прац|вника |{ентру.

14. |1рац|вникам' як] йдуть у в!дпустку в|дпов1дно до затверд)кеного граф|ка,
забезпетувати виплату зароб|тно| плати та в|дпуокних не п1зн|гше, н1к за 3 д', д'
початку в|дпусттси за умови надання заяви на в|дпусттсу за 14 дн|в до !1понатку ((3п!1
}кра|ни ст.115)'га |{а'{вност| котпт|в на о11ла'гу прац!_на рахун1(у 1]ентру. 3а згодо:о
прац1вник|в вип'{ата в|дпускгтих мох{е проводитися у строки вип'{ат аваттсу або
зароб1тно| плати.

]. 1 5. Ёарахування виплат:
- за тас ш1ор|тно| в!дпустки у зв'язку з нав!танням.
- творчо| в!дпустки,
- додаткових в1дттустотс ттрац|вникам' ятс| матот'ь д1тей, або для вип.,1ати компенсац]й
за |!евикорис'галп1 в!дг:ус: к:г"
- пра:11вникам' як] працтототь неповний робоиий день'- компенсац]йних витрат при зв|льненн1
проводиться виходя{ти 1з ре>т<иму робоного 'гр|)кня та фактинно в1дпрацьованого часу
перед 1{аста11няп'{ под|| за остаттн1 12 м|сяц]в (зг1дно з чиннип[ законодавством
!кра|ни).

5'1б' Б1дпов|дно до ст. 24 3акону 9кра|}-ти "|{ро в|дпустки" гро1шова компенсац1я за
невикористан1 дн1 в1дпустктт прат{|вников| виплачу€ться у раз| зв1льнення прац!вника -

, за вс1 невитсористан1 ним дн| щор!.тно! в|дпустки (ст. 6, 7, в закону) та п1д иас роботи
! пгап1вт:ит<а.1]ентру (за наявтлост1 виробниио| потреби, достатт*|х обсяг]в ф!нагтсувагптя! '' за обоп1ль1{о1о згодото €тор|н) - за щор|нну в]дпустку в частит'1, що .'"р.,"щу'

тривал|сть ш{ор1чно| та додатково| в|дпуст ок 24 календарних дн|в.
5'17' Б1дпов|дно до |{остагтови 1{\4! в!д 19.01.1998 р. лъ 45, прац1внттку 1]ентру може бути

надана твор!1а в|дпустка для зак!н'тення дисертат1||, та здобуття наукового ступеня
кандидата наук - тривал!стто Ао 3-х м!сяц|в, та на:здобуття науковог0 ступеня доктора
наук * до 6-ти м|ояц|в.

;5'18' }'{адавати додаттсов| в|дпусттси вс!м прац|вникам 1]ентру, пов'я3ан| з нав.ланням'
твори1 в1дттус'ттси зг|дтто з чин!{им законодавствошт }тсра|ни.

\\

;5'19'}1адавати додатков| в|дпустки працто}очим:к1нкам {ентру, як! матоть двох | б|льтпе

1 л1тей ло 15 рок1в (в|дпов|дно до 3акону }кра!т*и <[{ро в1дт:устки>).

|з':о' ж;,.ам (ентру, як! матоть д|тей в1ком до 15 рок|в: >к|нкам, як| матоть д|тей-!нвал1д]в, а! такохс сп1вроб|тникам' що с оп1т<унами 1нват1д|в пер:шо| груг]и, визнаних
] нед1сздатними, оди}1 раз на м1сяць надавати оди!{ неробо.тий оплатваний день (за
| погодженням [з кер[вником п|лрозл|лу).



1. 3а праш!вниками 1!ентру - донорами збер|гасться середн1й зароб1ток за дн1 обсте:кення
в закладах охорони здоров'я | здавання кров| для переливання. 1]им прац|вникам
безпосередгтьо п]сля ко)кного дня здаваттня кров| для переливання надастьоя день
в1дпо'тинку |з збере>кенням середнього зароб|тку. Ё1а бахсання прац1вника тдей день
присднуеться до щор|нно| в1дпустки (1{3п|1}кра!ни ст. 124).

!2'Р|адавати прац1внтлкам 1]ентру в обов'язковому порядку додатков! в1дпустки в зв,язку
з одру)кенням, похованняп{ 'тлен1в с|м'| тотт1о (в!дпов!дно до ст' 25 3акону }кра1ни
к|1ро в|дгтустки>).

2.6. 0хорона прац| ! сог1!альн| гарант|?

1' Ёе1хильно дотрип{уватись в |-(ентр1 норм законодавства про охорону праш| зг1дно з
3аконом !тсра1ни "|1ро охорону прац|". 3абезпечитр1 виконання (опгпле1(сних заход|в
для забезпечет{ня вста1{ов]1ених норматив1в безпе:си, г1г1стти прац| та вг:робничого
середовища, п|двищегтття наяв}того р|вття охорони прац1, зштоб]т'ання випадкам
виробни'того травматизму, профео1йних захвортовань | авар1й.

2' |1ри гтеобх|дност1 проводити атестац1то робоних м|сць {егттру. розробляти заходи
щодо приведення уш{ов прац! на робо'тих м{сцях у в]дпов|дн|сть з вимогами
стандарт!в' норш1ативних атст!в з охорони пРац1.

'3' Фрган1зовувати 1нструктах{ та перев!рку знань з охорони прац! та техн1ки безпеки
1-{ентру.

'4' €восчасно | безоплатно видавати прагт1вникам 1]ентру в]дшов|дно до норм спецодяг'
спецвзуття, |нтп1 засоби !ндив!дуального захисту 

- 
або кош{пенсувати витрати на

прид6атзття ни\'1и засоб!в |ттдттв1дуальг1от'о захисту (!одатот< л9 5). } випад;<у
дост'роковог'о з{{осу :х :те з ви}1{'{ г1рац!втт-ттк:т запд|тттова'ги за рахунок ус.т'а1{ови.

5' 3абезпечр:ти проведен}1я медичг{ого огляду вод1|в автоштоб|л|в та прац|вглтдк]в 1]етттру,
як1 працто}оть в експедиц1йних в!дряд}кеннях' та викона}тня рекомендац1й медичних
ком|о|й щодо уштов !1 пода_гльтпо| праш1 за результ атамипрофогляду.

'6' Ёе допускати прац|вгтик1в 1]етт'гру (в тому чис;т| за !}ньото згодо:о) до роботи. яка !шт
протипоказана за результатами медичного огляду.

''7 
' 3абезпечити ком]]лект'ування структурних п1дрозд|л1в []ентру аптечкап{и 1

необх| дними медикап'{ентам!1.

['8' Биконувати необх|дн| заходи по гт!дг'отовц| до роботи в ос]ътньо_зиш{ових уп.{овах у' встановлен| термл|ни, не допускати взимку пониження температури в робонихприм|щеннях них{че в !дпов1днттх норп{.

(2

5.9. Адм1н1страц!я, в ьт|ру шложливост|, сприяс
виробниних проблем.

5.10. €п1льно з 11рос}т<омом сформувати склад (ом|с1| |_{ентру ]з загатьнообов,язкового
дер)кавного соц!ального страхування у зв'язтсу з тр1м!{асово}о втрато}о праце:]датност|та витра'[ами' зумовле}1ип,1и народ}кенням та похованням (дй; (ом1Ё|т {етттру |зсоцстраху) | п|сля затверд}кеттня його }1а загальних зборах трудов0го колективу
забезпенувати роботу ком1с1| в|дпов|дно до ч!1нного законодавства (!одаток д9 в).

б 11 
]1лавати 

прац|вттикам 1]ентру, при ттаявност1 котпт1в, матер|альглу допомогу на
1 оздоровлення в сум| не б|льтпе, н|ж один посадовий оклад на р1к' узгодив1пи р1штення з|{рофкомом (в!дпов1дно до постанови 1{аб!нету \41н|стр1в в!д 1 т .о\.э.оол р. )Ф7{).

йатер|альну допомогу надавати прац|вникаьт {-{ентру при надходженн1 в1д них заявипро матер|атьну допоп'{огу. |[ергшо'терговим правом на отримання матер!атьно|

забезпе.тенн}о транспортоп4 при вттр1тшенн1



допош1оги 1(ористу}оться прац1вники робочих спец1альностей | |нткенерно_техн|чн!

прац|вники.

|1ри наданн| штатер!ально| допомоги враховувати стая( роботи прац!внит<а у |{ентр|,

який повине}1 с1(]1адати не \'1ен}ше одно1'о року.

2.(прияти проведенн}о для прац!вник1в 1]ентру та.тлен1в |х с!мей культурно-масовттх |

ф1зкултьтурних заход]в' святкувань' оздоров.]1ення, в{дпочиътку та л1кування'

3. Б|дшткодовувати прац!вникам |т]т(оду, запод|яну |м кал1цтвом або |нтпим у{пкод)кенням
здоров'я, т1ов'язаттим :] вико}1а}{}1ям тр}цов!1х обов'язк|в, у ттовно;тсу розшл|р1 втра!{еного

зароб|тку в|дттов|дтто до чи}{}{ого зако}{одавства 9кра!тти, а 'тако)1( сплатити

потерп!лошту (нленам с|м'| та утриь,1ан1{ямт по\,1ерлого) одноразову допо]\{огу в сум1 не

б1льтпе, н1>к 0дин посадовий оклад. .![кшдо кошт|с1сто з розсл1дування нещасного

ви11ад1(у вста1{овлег1о, що ттещасгтий випадок 'грапився вг*ас:т|док }{евико1{а}1г{я

потерп|липт вимог норп.{ат'.1впих ат<т|в |!ро охоротту прац1, розм1р одноразово] допомоги
мо)ке бути зьтен1пено у порядку, що визначасться трудовип{ колективо}4 за поданняп'{

Адм|н!страц|| та 11рофт<ому, але не б|льгше як на 50о7о.

.4. |!роволити перерахунок розшт|ру в|дтлкодування 111коди. запод1яно| прац|внгтков|

1]ентру за ушкод}кення здоров'я. пов'язане з нещаониш1 випадкоп,1 або профес1йнипт

захвор}ованням. одночасно з п1двище}{}{ям в установ| тарифттих ставок | ттосадових

оклад|в на коеф|ц|ст*т фатсти.тттого п|двищен1!я зароб|'ггто| плати за дат{о1о профес|сто.

15. } раз1 загрози х(р1ттто або здоров'го праш|вник1в 1]ентру гтегайно шрипиняти роботу гта

в|дпов|дттих робоних пт1сцях на ь|ас. ътеобх]дттий дутя усу}1ет|!{я загрози життто або

здоров'то прац1внитс|в. } раз1 виникнення ситуат1||, небезпечно| для ж!1ття '[и здоров'я
прац1внттка' поругт1ень техн1тси безпетси, за праш|вттикс:м збер|гати се1тедн1й зароб!ток за

час просто{о.

2.7. Фсновн| обов'язкпл та права прат1|внгпк!в

1. Фсновними докуп,{ентами, регул}о}о[!и]!1'{ науково-виробнин| в|дносини пп|ж

прат1|внитсошл та Адпц1тл|страт11ето е:

а)[-:'атут |]ентру:
б) посадов1 та фугткц|от*а.гтьгт1 обов'язки прац|вт*ик|в [ентру та |х |ндив|дуальн|

робон! плани;
в) робон! плани структурних п1дрозд!л1в {]ентру;
г) р1нт+| та за1ш1оч1]| зв|ти по Ё.(Р.

Ёа |х п]дс'гав| оц|гттототься конкретна д]яльтт|с'гь прац|вника у виконантт| Ё!Р, як|сть
його прац|. готусться характеристика для атестац|йно] кошт]с1]. 9 випадку' коли
атестац[йна ком1с1я не атестус прац|вника, р1тшеттня п|дтвердясустьоя посиланням на
неви!(он а!111я [1 олох{ег{ь 11ерерах0ва}{их докуште*тт|в.

'.2. Ёауков1 'га |н>т<еттерно-техн|ч*т| ттрап|внитси 1-{егттру ]\,{а1оть право:
а) саптост|т"тно| оргатт|загц|| та планування прац| в межах затверд)1{ених робо'тих

план1в;
б) унаст1 в експедиц|йпих роботах та в!дряд;:<ет1}-1ях 11ри г{аяв;10ст1 ф|нансуваг{}{я;
в) ттр|оритеттто| публ1кац1| наукових {1раць у вида1{]-1ях, заснованих та

контрольовангтх 1{ентропт ;

г) утсладання та виконання госпдоговор!в;
д) в]дв1дування б|б.гт!о'гек. а тако)1( оргагт|зац1й1, пов'яза}{их з ви1(онанням Ё{Р з

дозволу кер|внитса п1дрозд|лу та за |гтформува}-1}1ям адпт|тт|страц||;

с) п|двиттцення свос| науково_виробнино| кваш|ф1каш|| в робоний час (п|дготовка

дисерташ[|' курси 1нозептно1 п{ови, роботи на ко\,{п'к)терах. тощо);
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1.

1]1 права надак)ться !н:кенерно-техн1.тним прац!вника]\,1 за узгодх{енняшт з кер[вникаш{и
тт|дрозд|л1в (дирет<ц1с*о). 11рете:тдентам }{а здобуття вчено|'о ступеня з| складу
|нх<енертто-техгт|.тних глрац|вник1в надасться не п{ен1пе 5 дгт|в на пт1сяць для
самост|йно| прац| над затверд)кено}о темото.

. (р|м того, науков1 сп|вроб|тни!(и |{ентру ма}оть право:
а) унаст1 в розробц| та затверд>т<етттт1 резуль'гат1в науково_досл1дних роб1т з правом

вир1тпштьного голосу;
б) проведення саптост|т?но? бтод:кеттто? науково-досл|дно| роботгт в якост]

т<ер!внитса або .тлена ти!у1.1асового наукового к0ле!(тиву за р|тпенням Адм!н1страц1?.
Б|дмова в реал1зац!| ттере;т|.те}тих 11рав науковип,1 прац|вттикаш1 мох{е бути обгрунтована
ли1пе 11еви1{ог{а1{}{яп'{ прац1в:]гтт<о1\4 свого 1тлдив|дуального плану з Ё{Р.
} випадку ненадання Адшт|н|страц|сто умов (зг!д1']о п. 2'1.9) або необгрунтовано|
в1дштови в реал|затд|| його прав пра|1|вник не несе в|дпов|дальност! за невиконання
сво|х обов'язк|в, {1ро що в|тт ттовигте}{ завчас}{о пов1доштити Адпс|гт|страц1ю | |1рофл<ом
д.)]я в)киття ттеобх1дних заход|в.

2.8. |араглт'1|д!я;ль;;ос'п'!г:рофспп|лтспл.

Бизттавати |1рофкопл 1]редставнико\{ трудово1'о колектттву 1]ентру, з як{.1м вотта д|с т;а
засадах соц!ального партнерства. €прияти €татутн1й д|яльност| [1ервттнно|
профоп|лково| орган1зац1| [(ентру, реал|затд|| нето прав ! повноважень, передба!{ених
3атсот'топц 9тсра|ттгт к[{ро ттрофес|йн| сп|лки. !! гтрава та гараттт1| д|яльност!>.

Безтсотштовно надавати |1рофком} Аля його д!яльност! обладнане прттм|щенн я, засоби
зв'язку, глотр!б;+1 техн|чг:| засоби, |1ослугр1 тсагтцеляр1| та бухгшттер||. а тако}к. за
гтеобх|дтт{стто, обладгтагте ттрттм1щенн я для 1]роведент]я профсп|.лткових збор|в 1

конферентт1й.

3. Фператттвтто 11адава'ги [{рофкому техн|нг:| 'т'а тра{1спор'гн| засоби (або оплачуваги
в1дпов1дн] послуги) для вттр|тпення питань, пов'язан{'тх з потребап*и трудового
колектт{ву.

|1раг1!вникам [{ентру, як| обран1 ло 1{( профсп1лки, а також до рег!ональних ком|тет|в
профсп1лки, як| не зв1льнен! в1д виробни.то1 д|яльност|, надавати в1льний в|д роботтт
нас (до 4 годи:т на ти}1(де]{ь) 1з зберехсе}тням серед1{ьо1'о зароб|тку д]1я ви|(она1{}1я ними
сво|х громадських обов'язк|в. [1рац|вттикам 1]етттру, як| входять до ск.!!аду |{рофкому
на громадських засадах, | як| не зв]льнен| в1д вгтробнино| д|яльност!. надаваттт в|льний
в|д роботи яас (до 4 годин на тих(день) 1з зборех{енням середнього зароб|тк} для
виконан!1я ттипти сво|х гроп{адсь1{их обов'яз:с1в (ст. 41 3атсог:у }кра!}ти "|1ро про(;ес1йтт|
сп|лки, |х права та гараттт'1| д]яльност]''-. а тако}к [;ьтузево| 9годи).
[1огодтсувати з проф:<омоп,{ 1]а1(ази 'та роз11оряд)кет]г]я, як! вида:оться адм|т'т!страц|с;о |

стосу{оться 'грудових прав' зайттятост1' охорони прац; та соц]а_гтьгтих |тттерес1в
пРац1вник|в.

[1итагтття о{]./1ат!1 ;трац| г:рац|внттк1в (форм: | систелц отт.[{ати прац1, розц|нок, тарифних
с!ток. схем посадових оклад1в' умов запровад)1(ення та розмт1р/ надбавок, доплат,
препт|й, винагород та |нгттих заохо(тувальних ко\,{пенсац{йних виплат' надання
матер|альт:о| догтопао['и' затверд)кен}{я 11]-{'атного розглису) Адм1н|с'трац|я вир|шлус за
погод}1{е}{1{ям з ттрофсп1.ттковишт ком]тетом (ст.247 (3п[{ }кра|гти; |ш;узева }года).
3д1йсгттова'ги центр.шт|:зоватте в1драхувагтня :трофстт1',тт<с)вих членсь1{их внес:с|в через
бухгшттер|то 1-{ентру зг1дтто з г!ерсо|{альт{ими заявами ко>тст{ого сш|вроб|тгтика.
[|ерерахування членських внеск|в на рахунок профсп1лково| орган|зац|| зд|йснтовати
одночасно з утриманняпт прибуткового податку з громадян за поточний пт!сяць
([атузева }года).

1ц

2.

4.

,.5.

3.6.



11]ор1нно передба.тати у розрахунт(ах до ко1]1торис1в окремим розд1лоп1 видатки на
11роведе11ня ку;1ьтургто-шгасово|. ф1зку:тьтурно| 1 оздоровчо| роботи профсп|лково|
орган1зац|| |{ентру у розм|р| 1те п{ен1пе 0.3 в|дсотка фонду оплати ттрац| (при гтаявттос'г1

необх]днртх котттт1в) (ст.44 3акону }кра|ни "[{ро профес|йн| сп!лктт" !! права та
гарант|| д|яльноот|'' ' п.2.7 .1 3 [алузево| }годи) (3а умови д1| норшти у поточному роц|).

. 3апрошуватгт голову профсп|лкового копт|тету (чи тип,1часово викону}очого його
обов'язт<и) на зас|дання }чено| ради, нарадр1 т<ер!вник1в стру1(турних п1дрозд|л1в
1]етттру для унаст| в |х робот| при розгляд| ттитанБ, 1{Ф стосу}оться зайтлятост|, оплати
прац|, соц]ацьттих |тттерес|в прац|вттттк!в (з поглередн|пд надат1{1яш1 проект|в в1дпов|дгтттх

документ|в). Ёадавати представнику в|д профсп]лктт (на його вттьтогу) слово для
виступу та унаст| в обговоренн|.

). Бключати до складу коьл|с|й по атестац1| прат1|вник|в .ти !х робоних м|сць голову
профсп|лки або |нштого !{лена [1рофтсопту за його поданням. |{озапланову атестац1то
окремих прац|вник1в ти робоних м|сць {1роводит!{ за [тогодх{е}'т!{']м з [{рофт<оптошт.

0. 3бер|гати зароб!тну плату за прац|вни1{ами (спет11ап!стаплт.т) |{А(д:] 1г'гт ЁА}| }кра|нтт
гта гтер1од унаст| в {1ерег0в01тах | п|дг'о'говц1 г1р0ек'гу !(о.]1е|(ти[]ного {оговору зг|дгто з
чинним зако]]одавствоп,1.

11. Ёа час профс:т|;ттсового }{авчання ттраш|вгттткашт, обраттипт до складу виборттг:х
профсп|лкових оргагт|в 1{егттру. надавати дода1'гкову в|дпуотку триваш1стто до
6 календарних дн!в |з збережеттня},1 середньо! зароб|тно| плати за рахунок роботодавця
(яастина ] ст. 41 3акону 9:<ра|ни "|{ро профео||.|н| сп1лт<и, !1 права та гарант!|
д1яльност1'').

12. |1раш!вни1(ам. :зв!льненртм з роботи у :зв'язку з обранням ]х до с1шаду виборнгтх
профсгт|лкових сгргагт|в, п1сля зак1:*чегт;тя терм|гту {х гтовнова}ке1{ь надавати попередн}о
роботу (посаду) а6о заз['одото ттрац|вника |нтпу р1вттоп1нгту роботу (ттосаду).

13. у раз1 лрийтляття |{резид1сто цк про(;сп|лт<и р|тпеттття про проведен}{я
за{'альноакадешл|нтто| акц1| протесту (в|дпов|дтто до "[{о:1о>тсег1ня про орган|зац|то та
проведення загальноат<адем|нних актц1й [ротесту", затверд)кеного постаново}о
|1резид!| 1]( профсп1лки в[д 18.04.01 л9 1{_17-6), тцо орган!:зован| на п!дтриь,тт<у
за1(онг1их ! обг1эугтт'оват{их соц|штьг:о-еконопц1чних вип1ог [1рофс;т|'тт<!1 'га 11рот1озиц|й
!1АБ }кра|{{и. не заперечувати проти у.тас.г1 11редставник|в трулово{'о ко'1ективу у
проведенн! таких заход|в, з урахуванням норш1 чинного законодавства (в|дпов|дно до
[алузево| }годи).

}.14. 11а запит профоп1лкового копт!тету надавати |нфорптаг11то з питань зайнятост| та оплати
прац! в п|лому по 1-{ентру та по його структурних п|дроз7:1!лах. охорони прац| та
техн|ки безттетси. соц1альттих !тттерес|в прац|вгтик|в. 1нтших пита1:}нях' щс) € предметом
цього 1(олек'гивно1'о договору, забезттечувати в1льнттй досту11 голови [1рофкоьту (нгт
тимчасово виконуючого його обов'язкгт) | уповноважених член1в [1рофкоплу до
в1дпов!дних матер|ал|в 1 докуплент!в !]ентру.

3. зоБов'я:]Ання пРоФсп!лкового ком{твту ппо цАкдз 1гн нАн
укРА|н{.{

1 р о фко*т з о бо в' яз); сутпься :

Б п:р о б п: плн о_екопл опп|чтл!'га т рудо в ! в !дно сгггпи
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Аоводити до в!дома праг1|внит<|в 1]ентру полот(ення зат(онодав!{о_нормативних акт|в'
[еттерально|. [а.лтузево|'та Рет'1онально1 }год щодо регул!ова}тня вироб:*иних в|дноситт
м|я< роботодавцем | ттрац|втлика\{1.1.

(прияти високо[{ролут<тивтт1й ттрац| ч.ггетт|в трудовог'о 1(о..|1е1(тиву' дотрип,1анн}о
трудово| та виробни.то1 дисцип]т|ни, прави-п вттутр|тпньо}'о розшорядку 1{ентру.

3абезпенувати захист 11рав та гарант|й прац!вглик|в 1]ентру. Бести роз'ясгт;овальну
роботу з питань застос)/ва1{ня | дотримагтня }торп'{ трудового законодавства та
контролювати !} виконання.

' 3а умови вир|тпеттгтя стт|рттих з Адпт|н|страц|сто питань у встановле1{0му чинним
законодавствоп,1 та цим 1(олективним договором порядку, утри]\.1уватгтсь в|д орган!зац||
атсц!й протесту.

. Фрган|зовувати зб!р, узагальнення пропозиц1й пратд|внттк|в |]ентру т]{одо пол1пптення
роботи установи' сво€часн0 доводити }х до Адшт|н|стр:ттт|], в1{п{агати реал|зац!|,
|ттформувати гтрац1вттик1в ттро вхсит| заходи.

3.2. 0:тлата прах1!

!. 3д|йснтовати контроль за дотриманням в установ| чинного законодавства | положень
1{олективного дог0в0ру з питань 0плати л:р;тт1!, :]а правильно}о та св0счасно}о
виплаго{о зароб|т'но| \|!|а'[и. Ёимат'аттт адшт|н|стративгло| | (;|т:ансово| гтрозорост| в
питан1{ях розт;од|.гту спец|альних котпт1в.

2. |1роводити агт::л]з р1вн1в зароб|'г:то? 11лати катег'ор|й прац}о}очих з внесенням
в]дпов]дгтих 11ропозиц|й роботодавц}о.

1нформувати {иректора чи його ттредставни1{а ттро т*аьл|р щодо звер11ення до вищих
оргатт1в закот{одавчо| та виконавчо| влади. 1{и|всько| мт|сько| дер>т<ав:то| адлт1н1страц||,
[1резид!| 1{А[{ }кра|ни та !нтпих в1доплств з п].'тань оплати ] ),',ов прат{{, зайнятост| та
|нштих соц!ально-еконопц1.тних |нтерес!в праш!внит<|в, в!дпов!д1 на них.

[1ри знанних затрип1ках з в}'{ни Адм|н1страт:1| |{ентру ф1нансува}1ня та систематичноп{у
порутшенн| встановлених тершт!н1в виплати зароб1тно| плати орган|зовувати ;

проводити ат<ц1| протест'у зг|дтто з д|тоним зако1{0давствоп,1 }кра|г:и.

|{о штоткливост[ вгтд1ляти к011]ти (!з нленсьт<их внес;<|в) на п!дтри\,1ку звернень до суду
член1в профстт|:тково| оргатт1зац1| або |{рофтсопту у виг]ад1{ах г{ору1]1е]т11я :]ако!{у з бот<у
Алшл|гт|страц|] або |тт гплтх кер|вттгтх оргатт|в.

3.3. 3абезгпе.пеллгтязайтлятост!тасоц|альн1гаралтт1|

|1адавати коттсультац|| прац1о]оъ1ип{ у (ентр| в|дгтостто гарант|т? на прац}о,
встановлених 1{онституц|сто !кра|ни та (одексошт закон|в про прац}о !кра]ни.
{нфоршлувати та роз'яс!{1овати 11рац}оточ1{м у 1]егттр] по;тоя<еттня 3акону }кра|ни "|{ро
зайнят]сть населення", про права та обов'язкгт !ерх<авно| служби зайнятост| та
дер)1(авних гарант!й сот{|ального захисту вив!льнтованих прац|вник!в.

Розглядати питання про встановле}1ня неповного робо.того .1асу в !ентр1 чи окреА.{их
його п|дрозд!лах литле за наявност| письштового звернення Адьт|н1страц1!'до [рофкопту
з ф|ттагтсово-етсоглом|.тнипт обгру1{'гува}{}1яп,1 необх1д:тост'| | проек'1'0]\,| ].1а1(азу ,1,' .р14'1.-1
тривал|сть непов}{ого робоного часу у в1дгтов|д;тост| з 11орядкоп{' вста}1овле}{ип{
в!дпов]дно до 1'алузево| 9годи.
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Розглядатиуп,ятнадцятт,тденнийтерм!нобтрунтованеписьмовеподання{иректора
1_\ентру про р'.1р,'*,'"'грудового !оговору з прац|вником {ентру' Ёадавати згоду чи

й'''{у '' .,1'{*'.*", 
',р'ш;,}]ика 

з |н!ц1ативи Адпт|н|страц]] та письмового подання

[иректора зг!дно з [1инни}ут законодавством ли1пе п]сля воеб|'тного розгляду обставин 1

п|дстав виникнення тд1с] ситуагт!| та використання наявних можливостей по

знаход)1(ен}11о взасм0прийттятгтого т(ош{[тропт|су А'ттят зберехсент{я трудових в|д:тосин'

|{ов]домити у ттттсьптов!й форм| {иректора про згоду чи 1{езгоду на зв1льнення

прац|вника в терм|н не б1льттле трьох робочих !''|, т:," "р"й:1т-1?::'" р1тшення'

Р!:пення ||рофтсому про ненадання згоди на зв!льнення прац!внит<а мае бути

обгрун'гованим'

3д]йснтовати контроль в|дносно дотрип{ання за1{онодавства про перева)кне право на

.б.р.',.'*'я роботи о1(ремим категор|ям прац!вник!в 1{ентру'

1нформувати працюю[1их про наявн|сть ват<анс|й у вс|х п1дрозл|лах {-{ентру'

3.4. Робо'лий час | в!дпочи1!ок

!. Роз,яонтовати прац1о!очим 1-{етттру 3акон }кра|гттт "|1ро в|дттустки'' та кодекс 3акотт|в

про працю.

2,3д1йснтоватико1.1трользадотриман1-1ям1зако11одавства11ро
надання в|дпусток прац|вникашт [|ентру'

в!дпус'гктт'та граф|ктв

;3. 3д|йстттовати ко1-1троль щодо ре}киму роботгт 1'{ентру та його п1дрозд1л1в'

встановленого [1равилашти внутр|тпнього трудового розпорядку ] 1(олективни\'1

договоро\.{.

4. 11адавати праг1|вникашт 1{ентру за ]хн|мрт заяваш{и з кошлт|в профсп1лково| орган|зац1|

1]ентру в|дпов]дну ьтатер|альну допомогу п|сля розгляду обставин' викладених у заяв|'

на зас|дангт| |1рофкому.

5. 9астт<ово оплачувати варт1сть дитя!{их пут!вок у табори оздоро:-]::11_'" в|дпонинку'

а тако)1{' при }1аяв}1ост1 т<оп-гт|в, частково компе!]сувати витрати праш1вттик1в [ентру на

оанаторно_курортне л|куваттня. Б|дсотки до1|лати вста}1овл1о1оться на зас|данн1

|!рофкому, .,й','"и на р|вень посадових оклад|в та штатер|ального ! с|птейного

: 91&ЁФБища праш|вника 1_\ентру.
!

[^с. 1{отшти. в|драхован| Адм1н]страц1сто !-1'ентру шрофсп|лков|й орган|зац|! на культурно-

г"' й;;;ъ;;у""турну роботу у розм!р!. не *,,'. 0,3 в!дсот-" 
-ф::у 

оплати прац1'

! ]".',"...'Ёу,.', на проведе}{ня д,|я п1эац|в;тик|в та ч.:те:т|в ]х с|штей ку.[ьтур1']о-ш1асових
!.[ т ф:зкульт),р1{их заход1в, свя'ткувань. оздоровлет+ття (ст. 44 3акону 9кра|тти "[{ро

1 
"рБс,.Ё!й,| 

-с,|'.,т, 
!х права та гарант|] д1яльност|'') (за умствтт д|! тд]с| нор]у{и у

поточному рош1).

3.5. Фхорона прац! та соц1а.ттьпт! гараглт!!

Б.:. 1нформувати труАовий колектив та роз'ясн1овати працто1очиш1 у 1]егттр| 3атсотти

г' 
' #';#;.йр' ''*'р'"у ттрац|'' | "|1ро загальнообов'язкове дер}кав1{е ооц1ацьне

1 страхування в|д нещасного випадку на виробниг1тв| та профес|йного захвор}овання'

, {(! спричинили втрату працездатност!"'

\+

]

,2. 3д|йснтовати контроль за дотриманняь4 у 1{ентр| вимог законодавства про охорону

прац! зг|дно з зат<оном }кра[йи "|{ро охоро*'у праш|''. |1ерев!ряти виконання заход|в

по охорон| прац| та техтл|ц| безпеки ; ,,'',,р',''вати вид|лен11я та ви1(ористаттня котпт1в

на вказан| ц1л!.
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3д]йснтовати контроль за правильним в1дгшкодуванням збиттс|в при нещасних
виг1адках на робот!, профзахвор1ова1{нях.

Бносити пропозит1|| адпт|н|страц|| 1]ен.гру 3 питань створення безпечнртх
поперед)ке1{ня моя(ливих авар1йних оитуац|й т*а робот1, систеш1атич1{о
стан робоних м|сць.

. 3д1йснювати заходи' наг!равлен| *та зниясення захвортоваттост! прац!внит<|в {ентру'

. (лрияти атстивн|й робот| (ом|с1| 1]ентрт 1з :загальнообов'язковот'о дер)1(авного
соц|ального страхуваг{ня у зв'язку з тимчасово1о в-{'рато]о працездатност| та
витратами' зумов'це]|и},1и 1]арод)ке11ня\,1 та [1охова11няп{.

|1адавати |нформац!*о :тро пут|вки, що надходять в!д 1{и|всьтсого Рег]онштьного
ком|тету, 1{и|всько| м|сько[ ради профсш|.тток. 1'{( профсп|лки прац1вник1в ЁАЁ
}кра|ни.

'. |1роводити роботу по роз|п1{рен|{то соц|альних гарант|й прац|вгтикам з боку
Адм|н1страц1| та зд1йснюват1{ контроль за !} виконанням.

|. 3а сп|льними р|тпе}{нями Адм!н|страц|? та [1рофкому по1пир}овати соц|а;тьн| гарант1|
на прохання колитлтн]х прац|вник!в 1{ентру п|сля |х виходу на пенс|то.

? |1адауи одноразову кош{пенсац]то зг1дно з д|тонипт зако1{одавством (Адпт1т+|страш1я) та] матер1альну допомогу (за рахунок профсп!лкових внеск1в) в раз1 нещасного випадку
| "' виробнит1тв| або профес1йного захворк)вання.
{

!10 ]' рахунок профсп[лкових внеск|в надава'ги штат'ер1апьну допомогу 1|рац}о}о111{м{ у' {ентр| батькашт при народ)кеттн! ко>кно| дитгтни у розм|р1 одн|с! ьт1н1мальног зароб!тно|
плати.

11' 3а рахунок профсп!лковттх внеск!в прешт!товати прац|внгтк|в {]ентру з нагоди
юв|лейних лат (50, 60, ]0 | так дал1 ротс1в). Розм1р прем|й виз}!ачати р|тшегтням
[1рофкопту на п|дстав| д1то'того тта той п{омент <|1олох<ення про надання матер1атьно|
допомоги та заохочувальних прем{й>.

|2'3а рахунок профсп1лкових внеск|в надаваттт платер|а_гть}1у допомогу с|м'япт по\'1ерлих
прац|вникам [-{ентру в розм1р1 одн|с| пт|н1мально| з!роб1тно| плати.

1з' 
_3а рахунок профсп|лкових вттеск|в надавати матер|а_;тьтту допош{огу прац|вникам
1]ентру в раз| смерт| його близьких родич|в (батько, мат|р, д|т', ,','!|., Ару;кина) в
розм1р| половини м]н!мально| зароб1тно| плати.

14' 1нформувати трудовий колектив |'(ентру про роботу |1рофкому' зокрема, в письплов1й
форпт| 1плях0м вив|ш:ування на спец!альнойу сте"д1'в|дпов!дно1 |нфорп,татд|[ та один разна р1к на за1'а-;1ь1{их зборах колет(,{иву.

4. зАкл}очн{ поло}квнг{'1

4.|. !{опттроль за в!!конанням 1{олектдпвного !оговору

'1' (онтроль за виконанням (олективного ]{оговору зд|г-тснгое |{ом1с]я п0 1(онтролто завиконанням 1{олективного {оговору (!одаток м 9). Результати перев|р:<и
оформлятоться Актом. ||ри зд1йснйн1 |(онтрол|о (торони зобо,'язан1 надавати
необх1дну для цього |нфорштац1го. [1ри виявлентт| пору1шет:ь викона}{ня 1{о;тектттвнот.о
договору зац1кавлена в !х усуненн1 €торона ,'.,*о"' 1нформус |ншлу €торону про
порушення' 3а поданнямт одн[с| з [тор1н ком!с1я в тих{невий термт|н розгляда€ таке

умов прац1 та
1(онтрол1овати



подання | прийштае в!дпов|дн! рекомендац!| з цього приводу' про як[ 1нфорштус

,{иректора 1 [{рофком.

Розб1хсност!, що винтткатоть у процео| укладання та виконання !оговору вир|тшу}оться
за процедуро1о, передбачено*о ст. 11 3акот*у }кра|ни "|1ро колетстивт:] договори та
угоди''.

Розгляд пропозиц|Ёт тсо;тстто| |з €тор1н про в}1есегтття зм!н | доповнень до !оговору
починасться не гт|зн1:пе, тт|ж в сештртдетт:ти:"т терпт1н з д|\я 1х отрип{ан1{я ]гттшото

€тороною. [1ереговортт по !} узгол)кенн}о та прийняття | введення в д|то зд1йсн}оеться
за т1сто )к про1{едуро}о, т-1{о ! для сап,1ого ]{оговору (ст. 10 3акону !тсра|нгт "[1ро
колетстивгт| догов0ри та угоди").

1{ожна з €тор!н на письп{овий запит |нтпо| €торони :] питань виконання !оговору
надас пиоьмову в1дпов1дь в двоти}кневий терм|н. Адм1н|страц|я та |{рофком зв|тутоть
на зборах ни конференц|| трудового колек'[р1ву про х1д викогтаттня {оговору 1{е ш1ен1пе

одного разу на р!к.

|1роект 1(олективттого договору г{ередавати в п|дрозд|лгт не п1зтт1тпе' н|хс за 1 шд1сяць до
проведення конференц|| ни загальних збор|в трудового колективу.

€торони, як1 п|дг:исали 1(олтективтлий догов|р, шор|нно на поча'гку року, що }1аотупас
п|оля зв1тного (с1пень-березень), зв|тутоть про ]."1ого виконання перед трудови]\,1
1{олективом (ст. 20 1{3п|1).

4.2. Б!дпов|дальн|сть за викон'|ттня |{олектр'вного {оговору

Адм|н1страп|я та [1рофт<опт € гарантами ви1{0нання !оговору в ь{е)т{ах сво|х
мо)1(ливостей 1 ттовнова)т(ег1ь. Безттосередт-тьо в!дттов|да.:тьгл|сть за ви1(онанг:я {оговору з
боку Адм1гт1страц1| }1есе персо1{а.'|ьно !иректор 1-{етт'гру, а з боку |{рофкому - ]-олова
профсп1лки, як| с представниками €тор1н ] в]д ?х {мен] п|дпис}тоть даний,(огов|р.

|{ерсональгту в|дпов|дальт+|сть за виконання тих :тункт|в {оговору' що входять до
зобов'язань ,[.иректора, несуть визначен] нип4 посадов| особтт' список яких, п1сля
прийняття .(оговору зборами трудового 1(0ле1(тиву, затвердя{усться на}(€шом

[иректора, погод)1(е}тишт з |[рофкомо[,1 ({одаток м 6). 3а викогта1{1{я пункт|в, ш1о

входять до зобов'язатть |{рофкопгу, несуть оообисту в1дпов|да_ттьтт|сть во| член}{
|1рофкому (Аодаток м 7).

|1осадов1 особи 1{ентру, в|дпов|дальн1 за виконат{ня {оговору. за в{.1\,{ого}о |1рофкому
в тижневий терьт|н надають |1рофкошту в|дпов1дн] документи, в!домоот1 та л:ояснення,
що стосуються виконання пунт{т[в {оговорт та }год, трудовт{х в1дносин, зайнятост1.
умов | оплати прац1 в ц|лошту по []ентру та {1о його струтстур}{их гт|дрозд|лах. охорони
прац1 та техн1ки безпеки, профес1йних. соц|аць}то-еконо}с]чгтих ттрав гтрац|вник|в.

|{рофком зобов'язусться надсила'ги !иректору г|ода:{ня про усунен1-|я пору1шень умов
!оговору посадовип{и особами 1-{егт'тру. {| гтодання т в|дпов|дност1 до 1{3п|1 9кра|ни
повинн| ро3глядатися у тих{невийт строк на зас|данн| ком]с|| з виконання !оговору.
|1ри розгляд1такого поруш1ення з А,{ето}о його усунення | досягнення згоди керуватись
статтями |9 ] 45 (3п[{ 9т<ра|гти.

Фсоби, з вини яких пору1пу1оться та не викон}.}оться поло)кення !оговору' несуть
в|дпов|да.гтьн|сть зг|дг:о з 3аконом }кра!ни "|1ро колективтт! договори | угоди'' (ст. 17-
20), за винятком випадк|в, встановлених (за погод}|{енням з Адм1н|страц|с:о 1

|{рофкомом) об'сктивних причин та форс-плажорних обставтлн (наприклад, стттх1йн!
лиха, зрив строк|в ф|нансування контракт!в та проект|в. як! ф1нанс1тоться
безпосерелньо з бюрт<ету }кра|тти, або зш:ентшення зап]]а1]ованих об'сшт|в та1(ого

(9

5.
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1нансування, зг|дно з р1тпеннями вищих орган|в виконавчо] влади |

.гт!!овп}о}оть немохслив|сть виконання тих чи |нштих поло}кень .{оговору'

1{олективний,{огов|р п|дпиоусться

п|зн1ште, н1ж за 5 робоних дн|в з

щудового 1(олективу.

т. |н.), що
3а вимого:о
передба'тен1
прац|вник|в
вини яких

трудового колективу. |[|сля

д|яти до того чаоу, поки

тершт|н тираж}тоть 1

вив1тшування тексту
всього терм!ну л||

йн|ст €торони 1нтпа €торона зобов'язат1а вжити дисципл1нарн1 заходи,

чинним законодавством, с'''у''*, нАн !кра|нтт, €татутом профсп|лки

}1АЁ}кра|нита€татутом!ентрудоп1дпорядт<ованихтйос!б"з
,''ру,у*'},ся або не викону}оться зобов'язан}{я за '[оговором'

4.3.1ерм!пп д1| |{о.лпективного [оговору

(олективний,[огов1р схвалетлий зага]'1ьниш1и зборами трудового колективу 1]ентру

29 травня 2018 року.

,(огов|р набирас чинност| з Аня прийняття його зборами

зак1нчення строку д|] колективний ,{огов1р продовжу€

сторони не укладуть новий, або не переглянуть чинний'

уповнова)кеними представниками стор|н не

моменту його схвацення загш1ьними зборами

€торони сп|льно подають !огов|р та забезпечу}оть його ресстраш|то у Рег|онат:ьноп{у

ком|тет1 (и!всько] р..;''**о| профсп|лки праш1вник1в нАн !тсра!ни та в }правл|нн|

прац| та соц|ального 3ахисту 1{аселення 1|1евченк1всь1(ого району м' 1(исва'

|[1сля п|дписання | ресотраш1| колективного /{оговору' ко}!{на €торона збер|гас один |з

прим1рник|в, як1|дентичн] та ма1оть однакову }оридичну силу'

|[|сля п|дписання та ресстрац|| ,{оговору €торони в тихсневий

доводять його до в]дома вс!х ттрац|вник1в (зот<решта' 1шляхош1

!оговору на спец|а-гтьнош{у стенд|) та забезпечу{оть про'гяго\{

д'.'"'ру ознайомлення з ним тт{ойно прийняттлх праг1!вник|в.

ректор цАкдз !гн
член-кореспонде!{т

нАн
нАн

|олова профкому
цАкдз 1гн нАн |{'лсра[:ти

Ф.Б.1оппченкожй

фж

*ч#"':!!"1&}}[-

ф;ъ#
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9ктор цАкдз 1гн ЁАЁ }тсра|ни

)н _кореопондент ЁАЁ }-'5щ*нц''
/'. .'., | /,;-\'.'

2\

Аодатотс 1
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ня |1рофкому
8 р., }Ф7

полох{в,нн'{
про внутр!шлн!!|: ф!*хаптсови!| ||орядол{ та 01|лату ллрац1 в

[ерясавн1й установ| кЁауков:тт"т це}!тр аерокоспя|1,|[||{х дос;п!д>тсеп:ь 3емл! 1гн нАн
}кра!ни>

1. 3агальн! положсення

Рконом1чну основу д!яльност! цАкдз 1гн т{Аг1 }кра|ни становить бтоджетне

ф1нансування' яке мас дв1 стсладов1:

загальний фо,д, що шт|стить обсяг надход>л{е}{ь на ф|нансува}{}{я науково-
>сл|дних роб|т, ц|льових наукових | науково_техн|.тних програш1, проект!в, те\{'

1ц|ативних розроботс;
спец|альний фогтд, який складасться |:з тсотпт|в, отриш{аних за викона!{ня

гспдогов1рних роб|т, за проведення еконопц|чгто|. в тому чис.тт| зовн|тпньоеконом|чно|
яльноот| за проф1лем 1{А!{3 |г1{ {1А11 }кра?нтт, та набутих |нтпипд 1пляхоь1, не

бороненим законом.

2. Б;лкорплст::нняко|1|т!взагальногофо:тду

8икористання т<огпт[в загального фонду зд|йснтосться в1дпов|дно до статей
ко1пторису' затверд)кеного |{резид]сто ЁАБ }тсра!нтт.
1(отпти фонду оплати прац| розпод1лятоться шл1>к наукови\{и п|дрозд1лапти, як| беруть

участь у вико1{анн| завдань [1резид|| ЁА}1 }кра|ни, пропорш1йно фо''ду зароб|тно|
плати !х сп|вроб|тнитс|в за 1птатним розписом станом на 1 о|.тня ко}кного року.
9астина котпт|в фо,ду ог{лати прац1 вид|;гясться на опла'гу прац| адм1гт|стративг10-

управл|нського апарату (Ауп) та гооподарсько-техтт|чгто| слухсби. Розмл|р ]|

визначасться пропорт{1р1но в1дно{т{онн}о сумарних фонд|в зароб|тно| п-цати прац|вник1в
А}|1 та господарсьтсо-техн1.:но| слу:кби до фонду зароб|тно| плат].1 в ц|лоьпу по

цАкдз 1гн нАн }кра|гти с1'а}1ош1 }1а пер1||е с|чття 1(о}1{|{ог0 ро1(у! а'1е г1е б!.гтьште 30 %

фогтду оплати праш1 {{А(д3 1гн ЁАЁ !кра1ни.
Ретпта бтод;т<етгтртх ко:т-тт|в спря\,1овустьоя на забе:]пе.тення д|яльност1 [[А({3 {гн 1_1А}-:!

}кра|ни: оплата комунальних послуг, зв'язку (абонплата), транспорту, на пото.тний

ремо}{т прим|щень, придбант-ля обладт+ан1-{я. господарськ1 витрати та |:ттпе.



(ошториси витрат по державних контрактах з в!домствашттт 9кра|ни складатоть

науков| кер|вники :со;тт1эак'г|в. як| с в|дл;ов!да.:ть}{}1ми розг1орядниками ви'грат цих
котпт]в.

1(отшти на виплату зароб|тно! ллати сп!вроб|тникаш1' 1цо працгототь по даному
контракту, витрача1оться запись1\,{овими рапортами в!дпов1дального кер|вника роб1т.
Б раз1 достатньо] к1льтсост| ко:шт1в та при в1дсутт:ост| заборговалтост| по зарплат| за

даним контрактом' виконавцям виплачу}оться гтрем1| за письш|овими р|тпенняьти
кер|вника роб!т, затверд'жен!1ми директором в розьл1рах встановлених кер|вником

роб|т.
Биплати котпт]в за договорами п|дряду г1о контратсту зд1йсн1о1оться за наявност1 акт1в

виконаних роб|т з п|дпттсомт кер|вттика роб|т, затверд)1(е11их директороп'1'

3. Бикор*тста!|няко!|!т!вспец!альногофонду

1{ош-тториси витрат з.] госпдо{'0ворамр1 склада}0ть в|д;тов|дацьн1 викотлавц1 ц|'1х

договор1в.
Форма оплати праг1| вттконавт]]в госпдоговор!в встановл}о€ться в|дшов!дацьништ

виконавцем роб|т за погод}т{енняш,! з директор0пт зг|дно з ({иннип,{ :]а1{0нодавствош{.

4. Бикористання кошлт!в по накладн!{х витратах 3 госпдоговор|в

(о:шторис накладних витрат по 1_{А(Аз 1гн нАн }лсра|ни складасться тта основ|
ко1пт|в за виконання госпдоговор|в та контракт|в по с'гатт| "Ёакладн1 витрати"
кожного !оговору, контракту' теми' проекту. Розпт|р накладн1{х витрат по кожному

[оговору визначаеться пропорц1йно до за1':об!тно? плати основнт'{х вит<онавц1в, ,!'1е не

мен1].(е 20оА обсят'у ндР, що вр1конусться в.,тасн,{ми си.[1ами'

Ёакладн| витрати' у розм1р| до 50оА в|д загацьно| суми. використову}о'гься на оп'{ату

прац| у вигляд| прем|| ! нарахування на оплату прагт! апарату управл|ння та
господарсько-техн1чн|й слу>кб| за сприяння та забезпе.тення ви1{онання науково-

досл1дних роб1т; ре1ттта 50% - на витрати. 1тов'язан1 з управл|ттгтяпц орган1заш|сто; на
забезпечеттття в1дпов|дттих уплов ттраш| | техт*!ки безгтет<и, податк!1. збортт та |нгл|

обов'язков| платеж!; витрати на оновлення та реш1онт основнт{х фонл|в загального
при3начення, в тому .лисл| тих. {1цо ']находяться в 1(ор{тстуванн| апаратту управл!ння та
!н. Ёоме:ттслатура статейт }1а1шадн[1х в1.1трат визначасться зг1дно з "?иповим
положенням з плаг}ува1]1-!я. обл!ку 1 кштькул}ова1]г11о соб|вартост| гтауково-

конструкторських роб|т'', затвердженого постаново1о (аб|ттету й1н1стр|в }кра!нтт в!д

20 лилня 1996 року м8з0.
Фплата договор|в п1дряду !1а господарськ| та видавнин| потреби зд1йонтосться за

г{исьмовр1ми р|тпегтняпти директора в|дттов|дгто до чи1]но1'о зако1{0давства.

ъ2

[:

[}пник .директора
[ово_техн1ч}|о1 ро()о ги
!

!

!овнии бщгалтер

1-
]идична слуя(0а
|

--,'&а,

Б.А. }:[ацько

-[[.|[. Фстапе}!ко

}о.о. €тадн|к



зАтвв,Рджу1о

)ктор цАкдз 1гн ЁАЁ !тсра|ни

{одато:с 2

ёо 1{ол екуп'| вн о?о [осо в ору

погодх{в,но

[ олова гтрофсп1лково1'о тсошт|тету

цАкдз 1гн нАн !кра|ни

поло)квння

про встановлення ! втлплату надбавок | доплат прац|вникам

[ержавгпо! у1',*''," <[аукових! цег|'гр аерохсоспт!ч}|их досл1джсетль 3ептл| {гн нАн
}кра|гли>

! полох(ення розроблене на п|дотав|:

3акон|в !кра|ни <[|ро оплату прац|> в|д24.03.1995 р. лъ 108/95_БР та <|[ро наукову'га

ауково_техн|нну д|яльн|сть> в\д26.11.201,5 р. )х[э 848-!111 (1з наступнимтт зпл|нами);

|{останови (аб1нету й1н1стр1в !кра|ни <11ро у]\{ови оплат1'1 прац| праш|вник|в

юд)(етних !{ауково-досл{дних ус'га1{ов | оргатт1зац|й та |нтпих нау1(ових установ

[ац|ональьто| академ|| наук }кра|тти> в]д 31.01.2001 р. ]ф 74 (|з гтаступнипги зпг|нами);

|{останови |(аб1ьтету \4|н|стр1в }кра!тти <|1ро 3атвердя<еттня |1орядку виплат!1

!адбавки за стах( науково| роботи> в|д 14.04.2004 ]х[ч 494:

1 [алузево| уголи м|хс [1резид|сю 1{А{{ }кра!ни 1{{резид!сю цк профсп|лт<и прац|внит<|в

[дЁ укратни на 2018-]019 роки:

[ Р'.,'р"д)кенг1я |{резил1| ЁАЁ }кра|гтрт в|д 1 1 '05.2004 ]'']ъ 3 35 та в|д 25 '04.2о05 -}хгч 263 з

}'л-'*й'и зм!напли 1доповненттями, що реглаш{ентук)ть порядок встановлення ! виплатт'т

[адбавок | доплат до посадових от<лад|в.

!

[ т. 3агальн| положептня

!

] д',. |1оложення д|с сум|сно з |1оло>кенттяпт "||ро вгтутр|тпн|й ф|нансовий гторядок та

| ',','у праш1 в {ертсавн1й установ| <Ёауковий центр аерокоспт1'тних досл1дх{ень 3еьцл|

] тгн ЁА!{ }кра|т]и)'' та з [1олохсетт:*ям "[1ро препт|тованътя праш1втп*тс|в {ер>:савтто]

| у.'."',и кЁауковий цеттт'р аерокосм|нних дос:т|дясень 3емтл| 1гн нАн !кра|*ти>", як|

] 
'а*о* 

€ додатками до (олективного !оговору.
! н'дб'*ки сп!вроб!тника\'{ наукових в]дд!л|в вотановл}о}оться директором |{А(!3 1|-Ё

] ндн }кра|ни 1, 1,'д',",шт зав|дуточих в|дд|лап,1и в ш1е}1{ах п.]1а1{ового фонду зароб|т:'то?

! ,'''" в1дд|л|в. 3атверд)1(е[{ого д!}рек'гор01\4 цАкдз 1гн нАн }кра|тти.

! надбавки сл!вроб|тгттткам адшт|тт!стратив}1о-у11рав;т|гтського а[]арату та господарсько_

| техн!тно| слулсбгт встановл!оються директоропт 1-{А1(!3 1['г1 нА]1 }кра|нтт за поданням

! ,'''у.,'*, дире1стора з науково-техн!.тно| роботи в ме}ках планового фонду

| зароб[тно| п;тати А}[{ та господарсько-техн|'тт+о| слуясби.

!

}

!
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!{адбавки прат1|вникам 1{АкА3 {г1-{ нАг{ }кра|ни мо){уть встановл}оватись:

. за стах( роботи в науков|й сфер|;

. за висок| досяг'ттення у прац|;

. за складн1сть, напрух<ен1сть роботи:

. за виконангтя особ.л1иво ват(.,{иво| гтауково-досл|дттс:| роботи;

. за високу профес|йну \,1а]."1стерн|сть;

. за класн|сть'

,{о особливо ва)кливих Ё{Р нш1е)кать роботи, ятс| викону}оться за р0з11оряд)т{енняш1

держав1{их оргатт|в, шт!тт|стерств, [1резид!! нАн }кра|тти, за гра1{та\,{и фоттд|в 1

конкурсн| проект!1' а тако)к роботи, затвердхсен| як вахслив1 Б.теного радото цАкдз
1гн нАн }тсра|ни (додаток.]х[ц 1 до 11олох<ення)'

[ранинн! розм|ри надбавок визна1{а1оться чинним законодавством.

2. Бстановлення [ в;дплата надбавок прат1!вн|{|{аш1 цАкдз |г}| нАн ){'кра|нтл

Бадбавки встановл}ототься на терм1н ;<ратний пц 1 сят_1то'

Бадбавт<и прац1вникапл [(А(,{3 |гн нА1! }тсра|гти за висок| досягнення у прац!
встановл1о1оться с'гро1(ош1 до одного року.
Ёадбавки за складгт|сть. ттаттру>:<ен|сть роботи прац|вттикам наукових в|дд|л1в,

адм|н1стративно-управл]нського апарату та господарсько-техн|чно! слух<би

встановлюються на плановий пер|од роботр1 в ш|лому або отсреп,*их ]! етап1в, апе на
терм|н не б|льтпе одного року
Ёадбавки за виконаг1ття особливо вая(ливо| роботи встанов.]11ототься прац|втликам, як1

беруть участь в !| виконанн1. а тако)к праш1вникашт адм|н!стративно-управл1нського
апарату ! роб1тнитсам техн!.тно[ слуясби за сприяння та забезпе1{ення !': витсонання, на
ллановий пер|ол роботтт в ц|.ттому або о:срептрлх {| етап|в, але :та терм|н не б|льтше

одного року. 3авдагтття (долаток }{ч 2 до поло>кеттття) !{а виконаттгтя т|с| чи ]нтпо| роботи
доводиться до виконавця ]з зазначенняш1 тершт!н|в виконання ! розм|р|в встановлених
надбавок до посадових отслад|в.

Розм1ри надбавок мо)(уть зшп!нюватися ран1ттле к1нт{я призна1{еного терпт|ну 1шляхом

перевстановлення |х за т1сто х{ процедуро}о' за яко1о вони бу:та вс'гановлен|'

Биплата надбавок, вста1'1овле}{их за в1{1(она11}{я те\,1а'гики |{резид|| ЁАЁ }кра|}1и. ш{о}{{е

проводитися щом!сят{я в межах наявн}1х коттт'г]в за рахунок економ|| фонду зароб!тно|
плати, а за виконання контракт!в - по н:1дход}1{енн}о когшт!в в|д запловнит<а.

|-ранинний розм1р :]азна!{ених (п.2.2' 2.з.2.4) надбавок для од}1ого праг1!вника не
повинег{ перев!1щувати 100 0% посадово1'о ок.]'1аду.

Ёарахуванл-тя | вип.лтата гтадбавок зд|йсгттосться }та п|дстав| г:аказ|в директора цАкдз
1гг1нАн }кра[ни.
Ёадбавки до посадових отслад|в врахову}оться при обчисленн| середньо| зароб!тно|
плати (Аля оплати щор|яттих в|дпусток' 11ри призт1ачет{н| розпл|ру пено|й. виплати
допомоги по дер>т(авноп{у страхуванг1то 1 т.тт..1.

3. Ёадбавки за ст'а}к *лаупсово| робот'пл

Б1дпов1дно до |1останови (\4 в]д 14.04.2004 м494 .|{ро порядок випла'1'1{ надбавки за
стаж науково1 роботтт>), а са},{е:

- директору }станови, його заступнит(ап,1' у!{еноп,1у секретар!о, його заступнт.{ку,
кер|внитсапт 1]ау!(0вих стру1{турн!1х гт|дрозд|л1в' головт]им' пров|дништ, стар1шим]
науковип{ та п,{о'1]од|п{{м }тауковим стт|вроб|ттликам }станови. пров|дгтому |н:кеттеру

наукових в!дд|л1в;

2ц
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- особа\{, як[ пра1{}о}оть за профес!япти' ви:зна1!ен].1ми в розд|-п! [{рофес!оналтт
1(ласиф|катора профес!й {( 003-2010, затверл)ке1]ого !{аказо}4 !ерхсспо>т<ивста{1дарту
!кра|ни в1д28.07.2010 р. лъ 327. в наукових п|дрозд|лах дер}кавних наукових уста1!овта орган|затд|й, заклад|в вртгт{о] осв1ти 1]|-|у р1вн|в акредитац|| та державних
п1дприсмств, ятс| пройтттли дер}1(авну атестац1ю зг|дно 1з 3аконом }кра|ни .,|1ро
наукову | гтауково-техгт|чну д|ялтьгл|с'гь'' та ттрац!вники }.1ауково-доп0м|>кних в1дд]л|в' за
умови' що вог1и вико1{ук)ть }1аукову, }{ауково-'1'ехтт!.т*лу або наутсово - орган]зац1р]тлу
роботу'
Ёадбавки за стаж науково| роботи встановл}ототт,ся в розм|р1, 1цо за||ежить в|д
величини цього стая{у' в!_цпов1дно до чинного закон0давства.
Ёадбавка за ста:1{ т_тауково| роботи }{араховусться щопг|сяця виходячи з |;осадового
окладу наукового прац1в:тика за основним шл|сцепт роботи.
3а м|сцем роботи за сум1сництво^.{ надбавка за стаж науково| роботи не випла.]уст},ся.! раз! |(оли нау1{овий прац|вник тимчасово запц|тт;ус в!дсутнього п1эат1|вни1{а, надбавка
за ста)к наут<ово| роботи гтарахову€ться д0 ]1осадового о1(.]1аду за основно}0 посадо}о
(м1сцем роботи).

4' Ёадбав:спд }а в1|соку глрофес!:!:лу т|{а|-{с'|'ерл;!с.гь та класх:!сть

Роб1тникапц цАкдз 1гн нАн }кра|ни
майстерн|сть диферснц]йовагт] ттадбавки до
в|дсоттс|в в!дпов]дно| тарифно; ставки.

мо)ку1'ь вста}10вл1ова'гись :]а т:рофес1й:*у
тарифних ставок у розм|рах в1д 12 до 24

|1ри невиконанн1 роб[тнитсом в поточноьлу пт|сяц! план0в1-{х завдань' недотрипсанн!
технолог|чт*о[ дисцигтл!ни, зни>кенгт| ятсост1 роб|т або доттущетлн| браку - ттадбавка за
профес1йну майстерн|сть в цьоп,1у м1сяц1 скасовусться | не в].!п-цачусться.
Бстановлення або окасува}{ня тладбавок за ттрофес|г}лту птайстерн|сть зд1йснтост ься за
поданням заступни1{а директора з н.-т. роботгт, яке затвердх{у€ться т{а1{азом директора.
Бод1ям автомоб!л!в встановлю}оться надбавки :]а класн!сть у такр]х розпт[рах: 2 класу *
10 в1дсотк1в' 1 к-тласу - 25 в1дсотк|в устаттовлегто| тарифно!:ставки'за в|дпрацьованттй
час.

5' [1орядок вс'га!{0вле!тл:я | вплптлат|1 до||ла'т д0 г!осадов|{х ок.'!ад1в ! тарифплих
ставо|{

|1рац|вникам {-{А(!3 1гн нАн 9кра|нт: \,1о)(у.гь бути вста;тов..,тет*| .гак| 
догл.:тати у

розм1р! до 50 в|дсоттс!в посадо,'.' 
'^''ду 

в1дсут:ньо.о прац|вника:* за сум!шдення профес!й (посад):* за роз1пирення зони обслуговування або зб!ль;пеьтня обсягу вр]конуваних роб!т;* за викона}|ня обов'язк1в ти\{часово в|дсуттлього тт1эатц1вни;са;
1-{| доплати вводяться за раху11ок 1 в п{е)ках екоттошт]| фогтду зароб1тно1 п'{ати,
олержано| зг1дтто з посадовими окладап,{и (тарифгтих ставок), як| могли б
ви плачувати ся за ум ов'{ нормат|.{вно| чртсельноот1 прац ! вник ! в.
!оплати за супт1щення профес1й (посад), ., р'.',ирення зони обслуговуванн я або
зб|льшення обсягу роб|т застосову1оться без обме>к.!.'' .'-р.'|ку гтосад, в тому чис.тт|
по посадах, що в1дносяться до р!зних категор1й прац1вник|в.
.(оплати за виконант_тя обов'язк|в тим.тасово в|дсутнього праг1|вника встановлто}оться,
наса}{перед. роб|ттти:сапт. спец|а-п]стам та слухсбовцяпц. як| поряд |з осдтовтлото робототовиконують роботу тимчасово в|дсу.гн|х шрац]вттик|в.
|_{1 доплати випла1]уються за рахунок | в ште>тсах фо'ду зароб|тно| плати ! не плох<уть
перевищувати -50 в!дсотк|в посадовог0 0кладу (тарфно1 ставки) в!дсутнього
прац!вника. ]{езале)кт{0 в!2д к1.:тьт<ост'1 ос1б, 

"',"', 
,,'", ,',,'^,,'','"',.



Бказан| доплати не встановл}о}оться директору цАкдз !гн нАн !кра{ни, його
3аступникам, кер|вгти1{ам структурних г:|дрозд|л1в .га |х заступ}{икам.
[1рац|в:*икам 1_{А([3 }гн нАн }тсра!ни встановл|о}оться доплати:. за вчет]е зван{{я:
професора - у розмт|р| 33 в1дсот1{а посадового окладу;
доцег{'га, стар1-|]ого нау1(ового сп1вроб|тника - у розм1р1 25 в|дсоттс1в посадового
0кладу;
. за на1'ковий ст1 п|нь:
доктора наук - у розпт1р| 25 в|дсоттс|в пооадового о1{ладу;
ка!|дида1'а наук - у розпт|р1 15 в1дсотк1в посадового ок.|1аду.
3азначегт1 доп.']]ати вста11овл}ототься зг|дно чинного законодавства, якщо д|яльгт|сть
прац|вник|в за проф1лепт в|дпов|дас вненому званн}о або науковому стуг{ен}о.
[{рац|вника\'1 охорони !(А(!3 1гн нАн }кра|ни за ко)кну год!1ну. в|дпрацьовану в
гт1чгтий нас (з 22.00 ло 6.00), встановл1осться доплата у розшг!р| 40%о"годи+тно| тарифно|
ставки.
3од|яшт автомоб1л1в встановлто}оться доплати за не}{ормованиг] робоний день у розм1р|25 в|дсотк|в тартлфно| ставки за в!дпрацьованит! .тас.

ник директора з науково_
[ино1 роботи Б.А. Р!ацько

ий бухгалтер

нна слуясба

7г,{'..-4 ? {'/ л. |{. Ф стап енко

[о.о. €т'адтл!лс
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0 о !7олоасен.ня про вс1пано(]лення
! вшттсатпу густёбавок 1 0оплауп

пр ац!втт а;калс [ ерлс автоо|' у стпспт о вш

< 0с;у ко ваа[с ц е н7пр а е р о к о с лс !нтс ых
ёосл!0эюень 3ел,ул! |гн нАн !кра1нн>

ради цАкд3 1гн нАн 9кра|ни проБиписка з |1ротоко-цу зас|дант;я Бчено|
ня перел|ку особлттво ва)кливих роб1т.

|1ерел|к
особливо ва}кливих роб|т цАкд3 1гн нАн }кра!ни

на 20- р|к

контра1{ту
и' госпдоговору)

[ {айменування контракту
(тешли, госпдоговору)

Ёауковий кер!внит<
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{одаток }тго 2
0 о 1олоэюення пр() вс1пан()вл енн'!

! вштт:атпу наё6ссвок ] ёоттуатп
тщац ! вттсакалс ! ерэтс автт о!' ус тп сттт о вн

к [{с;уко в сс[с ц е н 7пр а е р о :< о с пт ! н н нх
0осл!0эк:ень 3е'+гп! |г/_! нА!{ |кра1ни>

"зАтвшРджук)''
!иректор {{А{{дз 1г'г| 1{Ат-{ }кра|нтт

!1лен-1(0респондент 1{А } { }кра1ни

- м.о. [1опов

зАвдАг{ня
на ви|(онання особливо ва}|{ливих роб1ткт (тема, госп{огов{р) ---.--_---.-----.-_---

дд1л

п'1.Б.
вико-
навця

1]осада Фклад

Бста-
нов.]{ег{о

надбавку
на ьт!сяць

(грн.)

3пц]ст роботи

?ерм!ни
вико}{а1]ня

початок:
к1нець:

|1|дттис

вико-
навця

и!{ 1(онтракту

ий бр<гаттер
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ё о !1 о.по лс ен ня пр () в с111 ан 0 вле нн'|
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ёосл!0эк:ень 3елт.л! /гн !{Ан {кра1нш>

пшРшшл!к

посад пра:1! вник!в {ер>кавно? установи
<Р{ауковий центр аерокосм1нттих досл|дясень 3емл|

1гн нАн }кра|ни>.
яки\,! м{оя{е встановл}оватись надбавка за стаж роботи у науков|й с()ер1

|лректор цАкдз 1гн нАн 9кра!ни

ютупни1{ дире1{тора з гтау:<ово1 роботгт

астуг{ник дире1(тора з гтауково-техн|чтто] роботи

яений сетсретар 1]А({з ]гн нАн }крайи
ав|дува.т в!дд1лу

оловний науковий сп!вроб!тник

фов!дний науковий сп|вроб|тник

тартпий науковий стт|вроб|тттик

:ауковий сгт|вроб1т:ник

{олодтпий ттау;<овий сгт|вроб|т:титс

оловт*ий сттец]ал1ст

оловний |н>тсеттер

фов|дний 1н>кенер



зАтввРдх(у!о

р цАкдз 1гн нАн }кра!ни

Аода'гол<.]\}3
0о !{оле клпшв н оео ! о?ов0ру

пог0дх{вно

[ олова профсп|лкового ком|тету
кдз {гн нА1{ }кра|ни

:шЁтй;;
{-

?омчетттсо

н3 2018 р.

|дання ||рофкому
18 р.. .}\э7

положвння

{ерэкавно| устан ови,, 1{^#:# нж #:##т##*.л.*."ь 3емл1 1гн нАн
}кра|нхт>

]ше положення розроблене на п1дстав!:
- 3акон1в 9кра|ни <[{ро оплату прац|> вуд24.03.1995 р. м 108/95-БР та <[{ро наукову танауково-техн|нну д1яльн1сть) в|д ] з.12.1991 р. ]{у \977-12 (!з наступн"'" .'|'а*');- []останови 1(аб!нету й!н!стр!в }кра?ни <|1ро умови оплати прац| прац|вник!в
бтодя<етттих науково-дос:т|дт*их у.''"'' | 

'р.'!'1.^й1и 
та |нтпртх .''у''*'* установ]]атд!онально| академ|] наук }кра|ни> в1д 31 .01 ',001 р. )Ф 74 (1. ;^;';"'}й. .^,;.''*,';;- [алузево| угоди м|;тс !1резид1ето {-{А!{ 9кра|ни | 1фезид1сто {_{( профоп1лктт прат1|внгтк1в

[1АЁ }кра|гти гла 2018-2о\9 роки;_ Розтторядх{е}{}1я |1резид|| нАн }кра|ни в|д25.04.2005 р. ]\9 263 з подаль}шими зпд1гтами
та дог1овне1{!{ями.

1. 3агальн| поло}кення

!;тне [1оложення л|с суп'т!сно з |1олох<енням "[1ро внутр|тшн|й ф|нансовий порядок та
9:]1а1'у ттрац| в {ерх<авт;1й устат+ов| кЁауковит? шентр аеротсосм|,""* д'.'!д>кень 3епдл|1гн нАн }кра|тти>" та з |1олох(ен{{яп{ "|1ро вста'''й'.''", 1 виттлату надбавок 1 доттлатпр_ац|вникапп !ертсавно| установи <1{ауковий центр аерокосм1вних досл!д>кень 3ештл|
1г}1 }{А11}кра|ни>'', я,с| татсо>т{ с додатками до 1{олейтивного {оговору.Ё{а тимчасот]их прац|вттик!в, а тако}к т:рац1вгтик|в, що г,рац[о}оть за сум|ст+ицтвом' чико1]трактами, роз]товс]од)1(у}оться умови ви[1]7а'[и :трепл1й, як! вста}{овлен| даним|1оложенняп,{ для пост!йгтих прац1вник!в.
[1репт1говання п1эагт|вник!в наукових п!црозд|л|в цАкдз 1гт_{ г1Ан }кра|низд|йснюсться за раху1{ок етсогтом|| фоттду о11лати г:раш! викона}ш]я роб|т за те-\{ами
[1резгтд1: нАн !л<рпттлт, {ерхскоггтрактам!1 з в|допяствами }кра|ни та до1.оворами за
викоттагт] 1{]]Р та 1{тп.

член _ к о р е с п о н д о н т г1,*г;}$_ш'д*

-ж;,,';{"*);':

1,
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[рем|товання прац1внитс|в адм|н1стративно-управл!нського а[1арату 1 господарсьт(о-
техн1чно] слух<би зд|йснтоеться за рахунок накладн11х в}1.трал.
Ёарахувагтня | вип:тата прем1й зд1йснгосться на п1дстав1 наказ|в директора цАкдз 1гн
ЁАЁ }кра|ни' погод)кених з 11рофкоплом 1]А{(/{3 1г'н нАг{ }кра|нй.
[{рем|1, я;<| випла.{у}оться пра:11внит<ам |{А(!3 {г'}-{ нАн !крани в|дпов]дно до даного
|1оло>кегдня' врахову1оться при обчисленн1 середттьот зароб1тно| плати (для оплати
щор|нних в1дпусток, г:ри признаненгт| розм|ру петтс1г1, виплат1.! допомоги по
державноп,'у страхуваннто 1 т.п.).

2. [!орядок встановлення | вг:платрп препл!г-п

[{рем1я сп!вроб|тникам наукового п1дрозд]лу за рахунок економ!| фонду оплати прац!
при виконанн| роб|т за темами |1резид|| 1{АЁ{ }:сра!ни, " "','* бере унасть цей
гт{дрозд|.гт, вста}{овлтоеться за письмовим подан1{,' ,,"р|.""ка п1дрозд|лу. затверд}кени}.{
директором (А({3 1гн нАн }кра|тти.
|{рем|я сп{вроб|тников| наукового п|дрозд|лу за рахунок надходх{ень в|д виконання
роб|т за договороь1 (т<онтрактом), у витсонанн| якого бере унасть даний прац!вник.
вста}1ов.,1то€ться за письмовим поданняп{ кер|вттика цих роб!т, затверд}|{еним
директоропл 1]А({3 1гн нАн }кра|гти.
[{реьт!говання прат{|вник|в. за].'1нятих у виконанн! роб|т за договорошт (контрактомт).
зд1йснтоеться за усп|гпне вит{онання роботи в ц1лому, або окремого !:[ етапу в]!пов|дно
до ка.]1е11дар}{ого ]1ла}{у роб1т за цим договором (когттратстом).
Розм|р од1{оразово| прем1| :трац|внику 1{е мо)ке перевищувати розпт|ру десяти його
посадових оклад|в (тарифно! ставки) з розрахунку на м!сяць.
} випадку' коли [{огов!р (контракт) ви1{онуеться прат1!вниками де;<1льтсох п!дрозд!л1в.
науковгтй кер|в:+ик {оговору (когттракту) встановлтое прем|то ттрац|вникашт |нтпртх
п|дрозд|л|в.

3. |!рем!:оваллгля глрац!внип<!в апарату управл1нгтя
та господарсько-техн!чно! слуясби

|{решт|товання прат1|вник!в апарату управл|ння та господарсько_техн|.тно| служби
зд{Ё!снклсться за сприяння та забезпечення виконання тематичних план!в та {огов!рних
зобов'язань, п|двищен}1я науково-тех:т|чглого р1вня та я:<ост| вико{{анр1х досл1д>:сень |

розробок.
||рем!товання праг1!внгтк|в апарату управл|ння та господарсько-техн]чно| служби
зд! йснгоеться за рахуно 1{ на1(ладних видаттс! в.
Розм|р прем1!л гтрац|вгтитсам. як] пода1оться до ттрем1;ованття, встановл}осться за
11исьмовр1м {тода}1}{ям зас'гупника директора з т{ау1(ово_техн1чно| роботи в зале>кност]
в|д особистого внеску кожного прац1вника у досягнення високих показник|в
д]яльност!.
|1рем|:овання роб1тни:<1в допом1хсно| слрлсби, |1роводиться з меток) посилення
матер|альтто| зац!кавлеттост1 у овосчас1тому виконагтн1 виробниних завдань,
безпереб|йному забезпеченн| п|дрозд1л1в (А(!3 1гн нАг1 }кра|}и во|м необх{дним.
за сво€часнит? ремонт та скоро[{ення витрат на ремонт, обслуговування обладнання |
тра1]с[тор'1'у та при в|дсу'тност1 рекламац|й тла |х роботу.
|1рем|товат'тття прац|вгтик|в апарату управ.:т|нття та господарсько-техн1чно| слу>тсбтт за
олрияння та забезпечення виконання госпдоговор|в. контракт|в та дер)кзаь'{овлень
зд1йснклсться за рахунок накладних витрат. як| с1ладауоть 50%о на1(ладних по цим
договора}'{. Розпт1р цих ттрешт|й встаттовл}осться кер1вгти;<ом !оговору за по[.од)кет{ням з
застут1н1тком директора з }1'-т. роботи.



4. Фдноразове заохочення прат1|внгпк1в (Ак{31гн нАн }кра1нтл

3а рахунок еконопц|:' фо*'ду зароб|тно! плат1{ 1{Акдз 1гн [1Ан }кра|ни мо)ке

зд|йснтоватися преьт1ювання у формт1 одноразовог0 заохочення прац|вника я}(

гро1пово}о винагородото. та1( | у вигляд| ц!гтного подару{11{а' р|вного за варт|стто
вид|летт|й сум| котп'г|в гла гтрем|говання.

{о одноразового заохочення п{ох(уть подаватися:
. пРац|внгткгт }{А|{,[з 11.г1 }-1А[{ }кра|ни з нагоди профес1йних свят;
. г{Рац|вни;<и 1-{А1(!з }гн ЁАЁ 9кра|ни з }{агодтт :ов|.лтейних дат;
. науков| та |н>тсенерно-техн!нн| прац|вники' слухсбовц| т1 1нтп1 категор1? прат11вник1в,

як1 в|д:*ттачи:тися при виконагтт+| особ:тиво вах{ливих' терш:|::ових виробниних
завд!1нь' авар|йттих роб|т;

. ветерани прац| за багатор|.тну бездоганну роботу у зв'язку з виходом на пенс1то та з

прив0ду тов|лейгтих дат;
. коли1ш}1| сгт|вроб|'т'!1ики' що вир]тпли на ттенс1то з 11А(А3 1гн нАн }кра|нгт, з нагоди

тов|лейних дат;
. вчегт! | спец]сьч|сти за переп,1огу в ко1-|курсах. 'гендерах. та1(е |нтше:

. вчен| 1 спет1|ал{ст!1' п{о в1дзначен] нагородаш{и за наукову, виробничу та грош{адську

д|яльн1сть.
Фдгторазов| з;тс)хстчетт]1я за ]]аху}{ок екот+оп,т!| ф''ду зароб|'гно| 11лати цАкдз 1гн нАн
}кра|ни зд|йстт;о:о'гься за окрем{им!1 }1аказа1ш1и дирек'гора цАкдз 1гн г1Ан }кра|нтл,
погодя{еништгт з [1рофкомом.

]|зи:

3аотупник директора з науково-
шхн|чт:о| роботи

[оповтлий бухгалте1э

10ридингта слу>тсба

!.ф "'/'-* -\ . в.А. ]!1ацько|'| -1'с-т--+

7' л.л.Фстапегпко

€тадн|к
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0о 1олоэюення про торелт!ювання

п1эа а 11 с;н н к ! в [с р;юавн о1' 1'с':т т ан овас

к |{ аут< о в ьсй ц е 71 п1р ае р о к о с лл!ннзах

0ос:т]0этсет;ь 3елол! ]гн нАн !тсра1}сш>

пшРвл!к
виробниних недол!т<|в та 1нтших пору1шень, за як| допускаеться

позбавлення або змен1шення розм|ру прем1й

1. Ёевиконання заход|в, передба.тених планап,ти виконання роб1т (порутшення строку,

якос'г| та об'сшту вико:-тано] роботи).
2. Ёесвосчаотте оформлеттття в!дшов1дтлих акт1в | розрахунк1в виконаних роб|т.
3. }_{евиконання планових показник|в з економ|чно| ефективност1.

4. [{еяк|сне оформлення матер1ал1в | документ|в.
5. |1риписки та ви1(ривлет*гтя зв1'гттост!.

6. Ёевикохтання особистих виробничих завдань.

7. Ёевиконання вказ|вок безпосереднього кер|вника.
8. 1[орутпення правил техн|ки безпеки.
9. |1орутпення трудово? дисци;тл]ни та |1равил вьтутр|тш!{ього трудового розпорядку.



зАтввРджу}о

{ода'гок !\}4
ёо 1(олекгп нвн оео !о2о вору

погоджвно

ктор 1-{А(,(з тгн нАну }кра|ни [ олова профсп1лкового тсошя|тету

цАкдз 1гн нАн 9кра|ни

Ф.Б.'['омченко

\_ь* 2018 р.

|дання |1рофкому в|д

р.' ]\97

пвРвл1к

юсад прац!в*литс|в цАкдз !гн нАн !{'лсра!ни, яким }!ада€ться додаткова в!дпустка за
ненормований робонпл:! день або особлптв! умови прат11

|1осада
Фсновна
в!дг:уотка

!одатт<ова
в1дпустка

за
ненор}.{о-

ваний

робоний
день

!одаткова
в|дпустка за

особ"пив!

уш1ови ттрац|

Бсього
ка.'1ен-

дарних
дтт|в

|1р"-
шт!тка

1 2 -:) 4 5 6

|{ауковий сп|вроб1тнитс 28 7 35

\4олодтший г:ауковий
сп|вооб|тник

28 7 35

3аступник директора з

науково-техн1чно| ооб,
1А/+ 7 31

[оловний ]н>х<е 24 7 -,!
[оловний бухт'ант'ге 24 31

3аступник голов}1ого
0ухг:[]1те1)а

24 7 31

3ав. ре>т<имно-се1(ретнок)
с.:ту>тсбото

24 7 31

[-о.ттовьти:] сгтец|ат]с'т' 24 -1 |

[ттец]ал|сти вс]х
опец|альностет? та категор|й

.\^
!+ 1 31

[ров|дний |н>тсене 24 7 31

нх(енео1.1 вс1х категоо1и 24 7 31

1ехтт|ки вс|х катет'ор:й 24 1 31

11ров|дний б|бл|отек 24 7 31

3ав. тсадрашти. канцеляр1сго 1А
-1 7

11э|
[1ров|дний |гтспектор кадр1в 24 7 31



1А
-+ 1 31

[аои 24 7 31

0од1й 24 4 28

иця 24 4 28

|толя 24 4 28

онтни1{ 24 4 28

[лектрит< 24 24

|антехн|т< 24 24
)к 1А!\ 24

0ахте 1А
-= 24

1},1\41?(А: !иректор. його зас'гуг1ники' вче:тртй секретар. кер|вникг; 1{аукового

структурного п{дрозд!лу, ттдо займа}оться самост|йното або у р|зноштан|тних
орган1зат1!йних формах нау}(ово-досл|дно1о та !нтшото науково}о д]яльн]стто.
наут<овий (головгтий, пров|д::ий, стартпий) сп|вроб|тник Бац|огтальтло| академ|]
гтаук }кра|1-1и" що ма1оть науковий ступ|тть:

доктора наук
ка11дидата т|ау!(

без наукового ступеня -

|нттт! науков| прац1вники
не:]|1ле)т{но в|д наявност1
1{ау1{овот'0 сту!1е}{я

56 календарних дн|в
42 катлеглдарттих дн|
28 ка.ттегтдарттттх дтт!в

28 кашендарних дгт|в

3г!дно з ст.? п.2 1|останови |1резид|| Берховно| Ради }кра]ни в|д 15.11.9б "|1ро
)рядок введення в д!ю 3а:сону }кра|ни "|[ро в1дпустки'' збер1гасться в!дп1'стка ран|тпе
:анов.гте:то| трив!1лос'{]| за гтрац1в}{и]{а1\,1и. як| користувалися в|дпуст;сото б1льтло] триватост|,
:к шередбанетто 3акоттош{' на весь час !х робо'ги в 1-{ен'гр! на 11осадах. профес1ях, роботах. що
шшо ]\т шраво на ц}о в[дпустку.

,3и:

)аотупнитс директора
шхн|чно| роботи

!оловни!{ бухг'ал'гер

0ридинна слу>тсба

науково-

- -.,-/А,ъ ,"11.11. Фстапе}{ко



3АтвшРд}ку}о

[одатопс 3\} 5
0о 1{олекупшвноео [о?овору

погодх{в,но

р [Ак{3 1[Ё БАБ|/'}'#ла!}ти профсп|лкового ком1тету
шен-кореспоттдент Ё 1гн нАн }кра!ни

:---|
Ф.Б. 1омченко

3 2018 р.

. список
]профес1й ! посад, яким у в1дпов!дност1 з типовип{и галузевими норР1апли передбачене
, безкош:товне в|{дання спецоАяг}: спецвзуття ! засоб!в 1ндив!дуальног0 зах!{сту

0

Ёазва посади | профес11
Ёазва опецодягу'

спецвзуття, засоб1в
захисту

Бсього
к1ль-
к1сть

[ерм|н
слркби в
м]сяцях

[ри-
м|тка

[1рибиральттик
слу>т<бових прим| тлдень

{ацат бавовняний
Рукавиц! комб1нован|

{ля миття п!длог 1 пт!сць
сп|тль:того користуван!{я
додатково:
9оботи грлов|
Рукавиц| гумов1

1

1

1

1

12

2

12

6
€толяр (осттом бавовняний

Фартух бавовняний
9еревики
Берет бавовняний
Рукавиц| комб1нован]
Фкуляри захисн1
[11д вас ви|(о}]а1{}1я

скле1овацьних роб|т:
рукавиц1 гумов|

\2
9
\2
\2
1

до зносу

2
€лтосар-ремо}{тник |{осттом

Рукавттг1|

{еревики
1{аска захисна
|1|д .139 викона1т}{я роб|'г з

розбирання двигун|в.
прош{ивки детапей
додатково:
Фартух з нагрудт1икош{
Рукави.тки
Фкуляри захттсн| в1дтсрит1

1

1

1

1

1

1

1

12

2
24

чергова

6
2

до :]нос\
Блектрик 1{омб|незон бавовняний

Рутсавиц1 д|електртлнн1
1{штотш] д|електрртчн1

1

1

1

12

нергов|
черг'ов|



5+

(ноботи)
Фкуляри захистт| типу 02 1 до зносу

€антехгтил< 1(осттом
Берет
9еревики
Рукавиц1
Фтсуляри захисн| в]дкрит|

1

1

1

1

1

\2
24
\2
2

до зносу

!.ття видан| спецодягу, в:]уття та засоб!в захисту заводяться обл1ков| карт1(и
'о оп|вроб1тн]{ка у в|дпов1дност| до типових галузевих норм.

и !юкенер

а

1

[.|. ?канов



,[одаток !{!:6

ё о 1( олекупшвн о ео'\ о ео в ору

двРжАвнА устАновА
*!{Ауковйй тщн{|!врокосм;чйх дос4цжвнь 3п"мл!

#ёъййу гшолог1чних !{+1к

нАщ он;;;й с][ дкддшйгт нАук укР А!ни"

нАкА3

г-, зв, язку !з пр ий няттям зб ор ами'р-11"^т: ::*:ж* [г:кавно!
установи<Ёауковуй}.'р-:т:::1*:#::*:*:ж;?:#:жж
жн::#:;# й;;;; ;й.м!! наук !кра!ни> 1{опективного

д0говоруна20|8-2020рр.тазмето1освосчасногоповного!як!сн0го
виконанн,1пункт|в}(опективногодоговору'щовходятьвзобов'язання
],"1"йй"'1т цАкд3 1гн *ътЁг{, 

'" 
:

1. |{ризн ачу|ту|''.',''"* ;;1а ; 
"!дпо'!дал"н1гх 

за виконанн'{ гункт1в

ж,ф 'щ' щав}ш{ 2018 роц

'.'':''\|:'!'';)Б]]]^#';;;н;;,-{!':'у"'"в|пл1'}{.,'''1*,'''
бухгалтер;

:(олективного договору : ;!дуван! в!дд|п!в;
:о 2.|.1. _ заст. директора 3 нащово! робо""'11,

' о 2.!.2. _уген#;й.;ар [А([3 1гн нАн 9кра!ни;

о 2.!.з.,2.!.5. _ засцпник директора з науково_техн!чно! роботи;

о2.|.4.засцпникд"р.*"'р'знауков'.'.*"|.,*о!роботи,головний
бухгалтер; " 

-- _:^* " :" зав!дуваи| в!дд!лами; гоповний
о 2.|.6. _ заст' директора з науково! роботи' :

бухгалтер;
о 2.|.7.'заст' директора з науково! роботи' утений секретар цАкд3 1гн

1{Ан !кра1ни; то] роботи, зав|дуван в|дд!лу
о 2.1.8. _ заст' директора з науково_техн1чно1 Рр\'\'1!!' )*у)

кадр!в; 'тно] роботи, утений сещетар'
о 2.\.9. - заст' директора з- науково_техн1!

зав!дуван в!дд:лу кадр1в;

;;'.?:;ъ:б:';;.;;;;й''р'*"|Ра'гол1::::'бгу:*'г т.я пг!1Р:

1',|''*:,_;;.{;':';'!!Ё"*"'директор"]1:::::]].,1*#{*'",
13,|\;.'!''!^;##}йъ#;;;^;;;;;;1_"'уй'"хв!дд|л|в'головний
бухгалтер;
'$|$'.' ! { э .|7 . - з аотупники дир ектор а' голо вний бухгатгтер ;

'! -п! птл ка,

о

о

о

о

головний

о

о

1.э.уо._ зав!дуван в|дд|лу кадр|в' гоповнии о:ух+'4'у9'|| ; ' ",' \' '

2.з .\_-заступники директор ., у'"н'йсекретаЁ\:3'у д{-щадр1в;
.-'{','.!,:', "'-;.1 

!;1'у";1 ,,';,:-; :



/
{э.з.э. - заступники директора, у{ении
головний бухгалтер;

:2.3.3. - 2.з.6. - засцпники директора'

секретар, зав|дуван в|дд|лу кадр1в'

зав|дуван в|дд|лу кадр|в, головний

заступники директора, головний бухгалтер' зав|дуват

заступники директора, зав|дуван! в|дд|лами' зав|дуван

бщгалтер;
: 2.4.1.- 2.4.11.
в|дд|лу кадр|в;

о 2.4.!2._ 2.4.|5.
в!дд|лу кадр|в;

:2,4.16. -2.4.19. -

кадр!в;
о 2.5.3. _ 2.5'4' - засцпники директора' утений секретар' зав!дувач в1дд1лу

кадр|в, головний бухга'тгтер; 
-^.,''!''шл.] тагт6г

э 2.5.5._ 2.5.\3._ заступник директора з науково_техн|чно! роботи' зав1дувач

в|дд|лу кадр|в; 
вач в|дд!лу кадр|в;

о 2.5.|4._ 2.5.22. _ заступники директора' зав1дув'" ''ч']-'], :::]
о 2.6.|.- 2.6]0. - заступник директора з науково-техн|чно! роботи' гоповнии

|нх<енер;
э 2.6.11. - заступники директора' головний бухгалтер;

о2.6.|2..заступникдиректоразнауково-техн|чно!роботи,зав1дувач1
в|дд|пами;

о 2.6.|з. - 2.6.|4. _ засцпники директора' головний бухгатттер;

о 2.6.15. _ заступник директора з науково-техн!чно] роботи' головнии

|нженер;
о 2.8.6.- 2.8.в. - заступники директора' головний бу*'*::3',--^.,

о2.8.9.-заступникидиректора'утенийоекретар'головнийтнженер;
о 2.8.|0. - 2.8:11. _ заступники директ'р', за"|дувач в|дд]лу кадр|в' головний

бухга:ттер; *-'^''':й .рк11е,']
о2.8.\2.-2.8.\ззаступникидиректора'утенийсекретар'зав1дувач1

"'у*'""* 
в|дд!л]в, зав|дуван в!дд|пу кадр!в;

о2.8.|4._заступникидиректора,уенийсекретар,головнийбухгалтер'
,'"|ду"'' в|дд|пу кадр!в, головний |нх<енер'

2. ,,казаним особам забезпечити безумовне виконання в|дпов|дних

пункт|в 1(олективного .'.'"'ру ". "'д'""я 
|нформац|]' необх|дно| дпя

зд!йснення контролто за виконанням ,.их пункт!в в порядку, передбанено}угу

в|дд|лу кадр|в;
о 2.5.|. _ 2.5.2. - заступники директора' у{ений секретар' зав|Ауван в1дд1лу

6].*'""ним договором та чинним 3аконодавством'

3.Безшосередн}ов|дпов!да.г:ьн|стьзавиконання(опективногодоговору
з боку Адм|н!страц|т зш1и1цато за собото'

4.1(онщоль за виконанням наказу зш1и1ша[о за ообото'

,.[,иректор {Б1{1Р|/
член-кореспондент ЁАЁ )/кра!ни

,2



|10[Ф{[РЁ{Ф:
пник директора

3науково_техн1чно| роботи

|}нений секретар
![оловний бухгалтер
!3ав|щван в|дд|лу кадр1в
10рист

*онавещь:

{вй!лу кадр|в .[1.Богооова

Б.А.&1ацько

Ф.Б.€едлерова
-||.|1.Фстапенко

-|{.й.Богосова
}Ф.Ф.€тадн1к

[1огоджено на зас1данн1 профсп|лкового
щкдз 1гн нАн 9кра!ни
19щавня 20|8 ро}у ' 

протокол -]ф8.

олова профсп!лкового ком1тету

ком!тету

офФ Ф.Б.?омченко



!рш с у тп гс !.'

0}'1ченко о. в. - голова профкому, {орофей с.м., |{сстова 1.Ф., Бондаренко А.{., !уг|н €.€.,
шьберт с.й. - члени профкому.

1оряёок ёеттнъай:
[]ро виконання пункт|в 1{олективного договору' що входять
профсп|лкового ком|тету 1]ентру.

у зобов'язання

[]ро погод)кення Ёаказу директора 1]ентру про виконання пункт|в 1{олективного
договору

''|!ухалш.'

[ро розпод|л в|дпов|дальност] м1ж членами профкому за виконання пункт1в
1{олективного договору, що входять у зобов'язання профсп|лкового ком|тету [ентру.[ро погод)1(ення Р{аказу директора 1_{ентру про виконання пункт1в 1{олективного
договору

11оля обговорення

ухв 
^ли[114з, } зв'язку |з прийняттям зборами трудового колективу (Ак{з колективн0го договору на

2018-2020 рр.та з мето}о свосчасного повного | як|сного виконання пункт|в 1{олективного
договору' що входять в зобов'язання профсп1лкового ком|тету 1]ентру, розпод|лити
в|дпов|дальн|сть наступним чином :

3.1.1.-3.1.5. - голова профкому' заступник голови профкому ус| нлени профкому;
з.2.1.-з.2.4. - голова профкому, заступник голови профкому;
з.2.5. - голова профкому! заступник голови профкому ус1 нлени профкому;
з.3.1.-з.з.2. - голова профкому' заступник голови профкому ;

з.з.з.-з.з.4. - ус1 члени профкому;
з.з.5.-з.з.6. - голова профкому' заступник голови
з.4.\.-з.4.3. - голова профт<ому, заступник голови
з.4.4.-з.4.6. - ус| члени профкому;
з.5 '\.-з '5 '2' * голова профкому' заступник голови
3.5.з.-3.5.6. - ус| члени профкому;
з.5.7. - голова профкому' заступник голови профкому;
з.5.8.-3.5.13. * ус1 члени профкому, казнаней;
3.5.14. - голова профкому;

[{огодити Ёатсаз директора 1_{ентру шро виконання пункт1в 1{олективног0 договору, що
входять в зо бов' язання адм|н|страц|| 1_{ентру.

т&1в

олова профкому

0кретар

{одаток 7
ё о [{ол екуп1]в11 о 2о ё о ео в ору

|[ротокол }} 8
зас1дання профсп|лкового ком|тету первинно| профсп|лково| орган1зац||

цАкдз 1гн нАн }кра|ни
29.05.2018 р.

профкому;
профкому; члени профкому;

профкому, казнаней;

Ф.Б ]омчегтко.

А.{. Бондаренко



[одаток )\!: 8
0о 1{олекупшвноео !о2овору

склАд ком!с!1
']загальнообов'язкового дер}кавного соц|ального страхування у зв'язку з тимчасово|овтрато}о працездатност! та витратами' зумовлен1{ми народ)кенняп{ та !!охованняп,

!

| в!0 Аёлс|н!сгпрао1!1

Бол€вА !рптна |0р1|вна -
[ступнг:к голов!{ копц!с!'[

ФЁА "||гобов 1\:[иха|.|л!вна _
шен ком|с!|

;1ректор цАкдз {гн нАн }кра!ни
шен_кореспондент {_{Ан }кра!ни

\4.Ф. |{опов

ппова |1рофко},{у 1{Акд3 1г}{ нА}{
}кра|ни

Ф.Б. ?омченко

Б 10 гтр о ф с то 1л ко в о ео ко.ш 1поетпу

доРоФвй €лизаве'а м"*о''аь"а -голова ком!с||

томчвн[{0 Фльга БолодййдБна _
члегл псом!с!|

шшстовА 1рлпна Флексан!д*л-'а -
член копт!с!|



!одатолс )\} 9
0о 1{олекупшвноео !о?о вору

по контролк} за ":###*'ж11|{вного {оговору

Б!0 Аёлс|н!стпрасч!|' Б !0 тор о ф с тт [л т<о в о ео коло!пое ттоу

шАцько Б!ктор Агпато.лп|йлов!|ч _
;п|вп'олова

томчвн(Ф Фльга Болодиппглр1вгла _
сп!вголопза

0вдлпРовА ()льга Болодимгпр!вгла _
пцен лсом!с|?

Аз1мов 0лексалтдр ?ельплагпов|{ч _
чле:т ком!с1|

югосовА "[{тобов 1\{ихай.т:!вна _
;лен ком1с!|

дуг1н €тапл|слав €ерг!йови!! _ чле|'!
копл1е![

дректор 1]А1(дз |г'1-| !{Ан }кра|ни
член-кореспФЁ7{9[1т Ё1А } 1 }кра[т+г:

олова |1рофкошту 1[А1{дз 1гн г1Ан
!кра|ни ./-) \-*/уз.д'ф/с̂'

й.Ф. |[опов

9.Б' ]омченко



|

!

1

м. ки1в

двРх(АвнА устАновА
''нАуко вр1й цвнтР АвРок о смг({них до сл1дх{внь 3в,мл1

1нституту гволог11{них нАук
нАц1онАльно[ дкддвмт! ндук укРА1ни''

}{А1{Аз

м',ёё ,, 4/',
\,/ / х(овт|{я

Фо9о.т^поте \о

2017 року

к[1ро оргапл!зац|по | тпроведсп;ня
к0лекти в|{||х пепсговоо|в
та укладе}|ня колек'1дв[|ого договору
на 2018 - 2020 рокрт>

3г|дно 1з 3аконом 9кра|ни к[[ро колективн! договори | угоди> та
пиоьм0в}1м пов1до]\,'ленням (лист в|д 25 вересня 2оп року }{у |431329-06 )
профсп1лкового ком1тету первинно| профсш|лково| орган|зац!1 профсп|лки
щкд3 1гн г{Ан 9кра[т:и,

ЁА(А39}Ф:
1. Розпочати колективн| переговори щодо у1(ладення колективного

договору на 20 |8 -2020 роки.
2. €формувати робову ком|с|:о для ведення

щодорозробки колект}1вн0г0 договору у склад1 3
представництвом в|д стор!н:

ко]1ективних шереговор1в
ос]б 1з р1вгтим

_ в|д на[дмаг:р:х прац|вник!в (зг1дно з постановото профкому в|д 12
вересня 2017 року }& 11):

том1|внко 0ль га 3 олоди м и р|в*та -молод1ш ий науковий
сп1вроб!тник в|дд|лу системного анал!зу , голова профсп{лкового ком|тету.

дуг1н €та*г!слав €ерг|й0ви1| * голов_ний при;тадист в|дд|лу
енергомасоо6м1ну в геосистемах ) член ком|с]] з ког{трол1о 3а виконанням
(олективного договору;

БондАРшнко Алла {п:итр!вна _ пров|дний !нх<енер в1дд|лу
аерокосм|чт-тих досл!д:кень в геолог1|, нлен профсп|лкового ком!тету;

доРоФ[й €ли3авета Р1рхкола{в|{а - пров1дний !н>кенер в{дд|лу
енергомасообм|ну в геосистемах'член профсп|лкового ком|тету;

гиАцькФ Б!ктор Анатол!йович * заступник директора}
техн1чно? роботи;

остАпппнко {гобов |{етр!вна _ г0ловний бухг
Богосо8А _|{тобов Р1ихайл!вна - зав1дуван в!дд|
стАднт1{ 1Фр!й 0лекс{йови.: }орист



3. Бизначит}1':

3.1 1\{|оцем пр0ведення зас|дання робоно1 копл1с!] к1мнату ]\} 114-а
3.2 !т-тепл зас!дання робоно? т<ом1с|?, як г1равило' встановити кожну

середу т'1)кня.

4. |{ертше зас1даттття робоно| ком!с1{ провести 01 листопад а 2017
року 3 таким поря]{ком денним:

- обрання голови ком]с|? 1 його заступника;
- 3атверд}кен{]я порядку (регламенту) зас1дань робото! ком1с|?;
_ затвердх(ення структури проек'гу колективного догов0ру;
- 3атверд)кення граф|ка розробкгт розд!л1в проек.гу колективного

договору.

5. Бс1м кер!вникам структур}{их п|дрозд!л|в надавати ч,1енам
робоно| :<ошт|с|| в|д профсп1лково| сторот:й |нформац1:о, необх1дну для
ведення колективних переговор!в 1 розробки проекту колективного
договору.

6. БондАРшнко Алл! {митр|вгл|, пров|дному 1нхсенеру в!дд!лу
аерокосм1':гтих дос"тт!джень в геолог1|, нлену профсп1лкового ком|тету, 

-

орган1зувати орган|зац1йт-ле | м'атер|ально-техн1чг:е :забезпеч е11нязас1дань
робоно| :<ом]с]|'

7. |-11дготовлеттий роботото ком]с|сто проект к0ле1{тив!{ого договору
внести на обговорент1я с'гор!н колективних переговор1в до 29.11.2017 р'.у.Б!дпов|дальний: голова ком1с||.

8. [1ровес1'и:]аг'альн! збори трудово1-о колективу за р|гшенням
ком|с!?.

[олова пцофстт|.:ткового ком|тету ?омченко Ф.Б.
( /:: сс;1 ( '] { ))-)кс3гт:гч].\

{ирелстор {ен.гру
доктор тех*л!чг:их ||аук

[1огод>кено |з профсп|лковим ком!тетом:

3 наказом ознайрмлтено:
. ,,.5 { уу ;:';'4..-&{!: !'' с,'.!?

"/,--*'
-..-/ .{ ". " -'. '*!,'; (* 1![.Ф.||опов

2$|7р.

20|7р.
2017р.

[орофей с.м.
Бондаренко А'{.
[уг1н с'с''2017р'<< -?"{ >> :хс с:6';-;т.-\



(( :! ))

. !/ >)

0|7р.
017р'

";'.6у,.; ц -7

/!!г4:э т7 г'/ 2
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3ав.в|дд|лу каАр1в -[1.Богосова

йацько Б.А.
Фстапенко |.[{.
Богосова ]1.м.
€тадн1к ю.о.
Аз|мов Ф. |.
€сипович с.м.

< -{,/ >> "2ст,/а-/7'г''!' 2017р.
<=;!' >> '2'{.,,[: с:Ё?'!{'г 2017р.
,*31-', ***й.';с..*< 2017р'
< '# > ,2'г *'4{"'?/с'/' 2017р'
<{ '&: > ..,*-.с . с'ё &'; "]с; 20\7р.
< 3{' > а:г,;'{г/,с.*2'- э017р.

./!* ' +.,': € Ф1л{пович Б.€.
"5-к+-4--?:г' *'*

- 

-2 Федоровський Ф.!.
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{одаток 11

ёо Ёолекупшвно2о ё оеовору

витяг з пРотоколу ]\} 1-з

3агальних збор|в трудового колективу

!ер:кавно| установи <Ёауковий центр аерокосм1яних досл|д>кень 3емл| 1нституту
геолог|чних наук Ёац1онально| академ|| наук>

1(и|в

га.]1ьна к1льк|сть прац}о}очих 88 ос|б.
т обл1ку перебувас 75 член1в профсп1лки. |1рисутн| на загальних
доутн| з повах(них причин (в|дпустка, хвороба, в1дрядя<ення) 31

лективу.

|ловувала [омченко Ф.Б.
тенш презшё72': {орофей с.м.
|кр е 1пар Бондаренко А.д.

29 травня 2018 р.

зборах 57 чолов1к.
член|в трудового

поРядо( АБЁЁ1{!{:

|{ро проект 1{олективного {оговору на2018-2020 роки.

слухАли: ]омченко Ф.Б. з гт]]оектом 1{олективного,(оговору на 2018 - 2020 роки.
кст (о.ттектив}{ого {оговору додасться.

:оект 1{оле1(тивного {оговору на2018 - 202о роки поставлений на голосування
лосували:
1'' - 56, ''проти'' - 1, ''утримались'' - нема.

(3А]1\4]|А:
1. |\рийняти 1{о.гтектртвнит? догов1р м1хс Адм|н|страц|сго 1 трудови,тс ко'{ективом

!} кЁауковий центр аерокосм|чних досл|дх<ень 3емл1 1гн нАн }кра|тти>
летстивнртт? /]огов|р на 2018 - 2020 роки доручено п1дпиоати |1опову \4ихайлу
екс1йови.ту - директору /[ерхсавно| установи к}1ауковий центр аерокосм|нних досл1дэкень
дл| 1[Ё нАн }л<ра|тти> з боку адпл|н|отрац|| | 1омчеътко 8льз| Болодимир|вн| - голов|
офкому щАкдз 1гн нА}{у з боку трудового колек1'иву.

ол0вуто!{ии

)екретар

п1дг{ис

п|дпис

Ф.Б. 1омченко

А.А. Бондаре!1ко

# '{, й,'гэ,'о
1-)

/ -Фрва;нп г\
тшФ0т!гки-

|{ентру аерокосм;нних

досл:дхень 3емл]
!дентиф: пац[йни й

[с,д :1 ;(,686:/" / -. ,"' / /'-"/ /" )

#,ф'- (**,'{''{2' (-' '/'' :


