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Колективний договір укладено з метою регулювання соціально-трудових 

відносин, посилення соціального захисту, економічної і соціальної стабільності, 

соціальних гарантій всім членам трудового колективу Інституту мікробіології і 

вірусології Національної академії наук України (далі Інститут), які працюють та 

тим що вийшли на пенсію, але не втратили зв`язку з профспілковою 

організацією Інституту. 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Колективний договір (далі Договір), який регламентує взаємовідносини 

трудового колективу та роботодавця відповідно до Закону України “Про 

колективні договори і угоди”, укладено між адміністрацією Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України в особі 

директора ПІДГОРСЬКОГО Валентина Степановича (далі Адміністрація), 

що діє на підставі Статуту Інституту, з однієї сторони і Профспілковим 

комітетом первинної профспілкової організації Інституту в особі голови 

Профкому КИРИЧЕНКО Ангеліни Миколаївни (далі Профком), з другої 

сторони (далі Адміністрація і Профком фігурують як Сторони Договору).  

1.2. Договір встановлює взаємні зобов'язання сторін з метою регулювання 

виробничих, трудових i соціально-економічних відносин в Інституті, 

узгодження інтересів трудового колективу i Адміністрації, забезпечення 

додаткових соціальних гарантій членам трудового колективу. Сторони 

визначають повноваження одна одної і зобов`язуються дотримуватися 

принципів соціального партнерства; паритетності представництва, 

рівноправності сторін, взаємної відповідальності та аргументованості при 

проведенні переговорів, консультацій щодо укладення договору, внесення 

змін і доповнень до нього.  

1.3. Договір укладено згідно із Законом України "Про колективні договори і 

угоди", Кодексом законів про працю України (далі КЗпП України), 

Галузевою Угодою між Президією HАH України i Центральним комітетом 

профспілки працівників HАH України (далі Галузева Угода), Законами 

України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, „Про 

наукову і науково-технічну діяльність” та Господарським кодексом 

України. 

1.4. Договір укладено на 2017-2022 роки. Він набирає чинності з моменту 

реєстрації і діє до укладання нового договору. 

1.5. Сторони визнають Договір нормативно-правовим актом, його норми і 

положення діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання 

Адміністрацією та іншими посадовими особами Інституту, Профкомом та 

працівниками Інституту. Жодна із сторін не може в односторонньому 

порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань. Сторони 

керуватимуться в процесі виконання Договору принципами соціального 

партнерства. 

 

 



 

1.6. Норми і положення Договору поширюються на всіх працівників 

Інституту незалежно від форми трудового договору. 

1.7. Постанови, накази, розпорядження, рекомендації Сторін не повинні 

вступати в протиріччя з даним Договором та Угодами, за винятком 

обставин, що не залежать від волі обох сторін. 

1.8. В разі необхідності щорічно до Договору буде внесено зміни та 

доповнення, які будуть оформлені у вигляді Доповнень до колективного 

договору. Встановлюється наступний порядок внесення Доповнень до 

Договору: 

- всі зміни та доповнення попередньо розглядаються та узгоджуються на 

спільному засіданні комісії із представників Адміністрації та Профкому, 

затверджуються на розширеному засіданні Профкому або на конференції 

трудового колективу і вступають в дію з моменту реєстрації;  

- ініціатором змін та доповнень може виступати будь-яка із сторін, що 

його уклали; 

- Договір підлягає обов'язковим змінам і доповненням в разі прийняття 

нових законодавчих актів України, змін та доповнень до Угод з питань, 

що відображені в цьому Договорі. 

1.10. Дія Договору може бути припинена лише за взаємною згодою сторін, що 

його підписали, після відповідного рішення зборів трудового колективу. 

У разі реорганізації чи ліквідації Інституту Договір діє протягом всього 

терміну проведення реорганізації чи ліквідації. 

1.11. Договір складається з восьми розділів і має 16 додатків, які є невід'ємною 

частиною Договору 



 

2. ГАРАНТІЇ ПРАЦІ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ 

ЗАЙНЯТОСТІ 

 
2.1. Зобов’язання Адміністрації Інституту 

2.1.1. При найманні на роботу ознайомлювати працівника з його посадовими 

обов'язками, режимом праці і Колективним договором, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

2.1.2. Забезпечувати Інститут необхідним для збереження колективу обсягом 

замовлень на науково-технічну та іншу продукцію, відповідно завдань, 

передбачених Статутом Інституту. Забезпечувати фінансові та 

матеріальні умови виконання запланованих обсягів робіт. 

2.1.3. Своєчасно інформувати працівників про наукові гранти, конкурси та 

конференції за тематикою Інституту (зокрема, оголошувати про них 

шляхом вивішування відповідної інформації на спеціальному стенді для 

об’яв, розсилка електронною поштою, тощо), що проводяться різними 

організаціями та відомствами України, а також міжнародними 

організаціями та забезпечувати участь Інституту в них. 

2.1.4. Створювати умови для підвищення ефективності роботи на підставі 

Статуту Інституту шляхом вдосконалення і покращання умов праці та 

матеріально-технічного забезпечення для виконання фундаментальних, 

пошукових і прикладних досліджень, наукових програм та державних 

контрактів. 

2.1.5. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому 

чинним законодавством.  

2.1.6. Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище 

працівників порівняно з чинним законодавством України про працю та 

ратифікованими Україною нормами міжнародного трудового права. 

2.1.7.  Не вимагати виконання робіт, які не обумовлені трудовим договором та 

посадовою інструкцією. 

2.1.8. Забезпечувати дотримання працівниками трудової дисципліни, Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, своєчасне і точне виконання 

розпоряджень адміністрації, трудових та функціональних обов'язків. В разі 

потреби створювати комісію по трудових спорах відповідно до п.1 ст. 221 

КЗпП України. 

2.1.9. Вимагати від кожного працівника відповідно до його посади виконання 

ним роботи на високому професійному рівні в рамках трудового договору, 

посадової інструкції, Статуту Інституту та Статуту НАН України. У 

випадку порушень термінів виконання робіт чи їх невиконання 

застосовувати дисциплінарні стягнення згідно з чинним законодавством. 

2.1.10. Забезпечити дотримання встановленої законодавством тривалості 

робочого дня і тижня (Додаток № 1). Для окремих підрозділів, категорій 

працівників вводити підсумковий облік робочого часу. 

2.1.11. Забезпечувати професійний розвиток та проводити атестацію 

працівників відповідно до Закону України "Про професійний розвиток 

працівників" із періодичністю п’ять років. 



 

2.1.12. Регулярно інформувати працівників про нові вакансії робочих місць в 

Інституті і надавати їм першочергове право на заміщення цих вакантних 

посад. 

2.1.13. Узгоджувати з ПК рішення, що стосуються змін стану зайнятості, умов 

оплати праці, соціально-побутових питань, звільнення з роботи у зв’язку із 

змінами в організації праці. 

2.1.14. При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в 

організації виробництва і праці забезпечувати переважне право збереження 

робочих місць за працівниками відповідно до ст. 42 КЗпП України. 

2.1.15.  Забезпечувати переважне право збереження робочих місць за 

висококваліфікованим співробітниками непенсійного віку, за 

працівниками з безперервним стажем роботи в Інституті не менше 20 років 

та працівниками, яким до отримання права на пенсію залишилося менше 

двох років. 

2.1.16. Приймати на роботу нових працівників за безстроковим трудовим 

договором лише за умови відсутності боргу із заробітної плати та 

відсутності плану скорочення працюючих, окрім випадків заміни 

спеціалістів, що звільнилися, або прийняття молодих спеціалістів за 

планами підготовки наукових кадрів. 

2.1.17. Повідомляти фіскальну службу про прийняття працівників на роботу. 

2.1.18. Інформувати на запит профспілкову організацію про наявність 

вакантних посад в Інституті. 

 

2.2. Зобов'язання трудового коллективу. 

 

Трудовий колектив спрямовує зусилля на забезпечення ефективної 

діяльності Інституту. Працівники зобов'язуються:  

2.2.1. Виконувати накази і розпорядження Адміністрації, видані відповідно до 

чинного законодавства.  

2.2.2. Дотримуватись дисципліни праці, встановленої тривалості робочого часу. 

2.2.3. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, правила 

техніки безпеки і пожежної безпеки, положень чинних посадових та інших 

інструкцій.  

2.2.4. Продуктивно використовувати робочий час. 

2.2.5. Намагатися своєю діяльністю покращувати наукові, технічні та 

економічні результати роботи Інституту.  

2.2.6. Підтримувати атмосферу взаємної поваги та співпраці.  

2.2.7. Дбайливо ставитися до дослідницького і виробничого устаткування, 

приміщень та їх обладнання, раціонально використовувати матеріальні, 

енергетичні і фінансові ресурси.  

2.2.8. Підтримувати чистоту і порядок на робочих місцях і в місцях загального 

користування, сприяти екологічній чистоті, збереженню зелених 

насаджень на території. 

 

 

 



 

2.3. Зобов’язання ПК первинної профспілкової організації Інституту 

Профспілковий комітет забезпечує захист трудових прав і гарантій 

працівників, сприяє налагодженню ефективного трудового процесу, для чого 

зобов’язується: 

2.3.1. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, а також за 

своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданих наказів про 

прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни режиму праці і 

відпочинку та ознайомлення з цими наказами працівників. 

2.3.2. Сприяти підвищенню продуктивності праці, підтриманню і зміцненню 

трудової дисципліни. При необхідності заслуховувати на розширених 

засіданнях ПК питання виробничої дисципліни у підрозділах. 

2.3.3. Запобігати виникненню трудових конфліктів, а в разі їх виникнення брати 

участь у розв'язанні індивідуальних та колективних трудових спорів, 

маючи на меті запобігти шкоді трудовій діяльності Інституту та його 

працівників. 

2.3.4. Забезпечувати дотримання прав та гарантій працівників. Вести 

роз’яснювальну роботу з питань застосування і дотримання норм 

трудового і пенсійного законодавства, професійних і соціально-

економічних прав та контролювати їх реалізацію і виконання. 

2.3.5. Призначати та проводити збори чи конференції трудового колективу 

працівників Інституту (в тому числі і його частин – підрозділів, категорій 

та професійних груп працівників) з питань виробничих, трудових і 

соціально-економічних відносин, прав та інтересів працівників. 

2.3.6. Надавати згоду на звільнення працівника з ініціативи Адміністрації згідно 

чинного законодавства лише після всебічного розгляду обставин та причин 

цієї ситуації і використання наявних можливостей по знаходженню 

взаємоприйнятного компромісу для збереження трудових відносин. 

2.3.7. Здійснювати контроль за правильною та своєчасною виплатою заробітної 

плати із врахуванням надбавок за стаж наукової роботи, доплат за 

науковий ступінь і звання та за роботу у шкідливих умовах праці, а також 

премій згідно положення про преміювання та інші види заохочень 

працівників ІМВ (Додатки 3,4, 5). 

2.3.8. При значному зниженні фінансування на наукові дослідження в Інституті 

(та Академії Наук в цілому) приймати участь в акціях протесту згідно 

чинного законодавства. 

2.3.9. По можливості виділяти кошти на підтримку звернень до суду членів 

Профкому у випадках порушення закону з боку Адміністрації або інших 

керівних органів. 

2.3.10. Членам профспілки Інституту за їх зверненням здійснювати виплату 

матеріальної допомоги з фонду профспілкового бюджету для вирішення 

соціальних проблем. 

2.3.11. Перевіряти виконання заходів по охороні праці та техніці безпеки, 

контролювати виділення та використання коштів на вказані цілі. 

2.3.12. Здійснювати контроль за правильним відшкодуванням збитків при 

нещасних випадках на виробництві, профзахворюваннях. 



 

2.3.13. Вносити пропозиції керівництву Інституту з питань створення безпечних 

умов і попередження можливих аварійних ситуацій на виробництві. 

2.3.14. Сприяти вирішенню житлових проблем працівників Інституту. 

2.3.15. Інформувати трудовий колектив про роботу Профкому, зокрема в 

письмовій формі шляхом вивішування на спеціальному стенді відповідної 

інформації. 

2.3.16. Проводити роботу по розширенню соціальних гарантій працівникам зі 

сторони Адміністрації та здійснювати контроль за їх виконанням. 

2.3.17. Контролювати виконання положень Договору і Галузевої Угоди. В разі 

виникнення порушень аналізувати причини їх виникнення та здійснювати 

заходи, спрямовані на ліквідацію порушень і усунення їх наслідків. 

2.3.18. У випадках порушення Адміністрацією законів про працю, Галузевої 

угоди або Договору і неможливості розв'язання трудового конфлікту 

шляхом переговорів, надавати членам профспілки юридичну допомогу. 

 

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ 
3.1. Зобов’язання Адміністрації Інституту 

3.1.1. Оплата праці ґрунтується на відповідних положеннях чинного 

законодавства, зокрема законів України «Про оплату праці», «Про наукову 

та науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 

31.01.01 № 74 «Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-

дослідних установ і організацій та інших наукових установ Національної 

академії наук України» з подальшими змінами та доповненнями, чинної 

Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнським 

об’єднанням організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими 

профспілками і профспілковими об'єднаннями України, чинної Галузевої 

Угоди між Президією НАН України і ЦК профспілки працівників НАН 

України, нормативних актів Президії НАН України та постанов Кабінету 

Міністрів України.  

3.1.2. Сприяти у забезпеченні Інституту замовленнями від Президії НАНУ та 

інших організацій і відомств на виконання обсягів робіт з сумарним 

фондом заробітної плати, достатнім для виплати основної заробітної плати 

відповідно до штатного розпису Інституту із врахуванням надбавок за стаж 

наукової роботи, доплат за науковий ступінь і звання та за роботу у 

шкідливих умовах праці згідно чинного законодавства. 

3.1.3. На основі розподілу бюджетного фінансування Адміністрація складає і 

затверджує за погодженням з профспілковим комітетом кошторис доходів 

і видатків та штатний розпис на відповідний рік, передбачаючи в них 

кошти, які забезпечують стовідсоткову виплату заробітної плати 

працівникам, що в першу чергу включає обов’язкові виплати: посадові 

оклади (ставки заробітної плати), надбавки за стаж наукової роботи, 

доплати за наукові ступені і вчені звання, доплати за шкідливі умови праці. 

Кошторис та штатний розпис подає на затвердження до Президії НАН 

України після їх погодження з профспілковим комітетом. 



 

3.1.4. Здійснювати оперативний контроль за виконанням запланованих науково-

дослідних робіт (НДР) і своєчасно інформувати про планові та фактично 

використані обсяги відповідного фінансування (бюджетного, цільового, по 

державних контрактах та господарських договорах) наукових керівників 

НДР, які є відповідальними розпорядниками коштів по цих темах 

(проектах, держконтрактах, госпдоговорах). 

3.1.5. Встановлювати посадові оклади працівників в штатному розписі (Додаток 

№ 2), стипендії аспірантів і докторантів згідно з нормативними актами 

Кабінету Міністрів України, Розпорядженнями Президії НАН України та 

Угодами. У фінансовій діяльності керуватись Загальним положенням про 

фінансову діяльність Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАН України (Додаток № 3). Призначати і виплачувати 

доплати та надбавки до посадових окладів та тарифних ставок, які 

передбачені відповідними Законами і Постановами Кабінету Міністрів 

України та Розпорядженнями Президії НАН України (Додаток № 4). 

Призначати і виплачувати премії, передбачені Постановами Кабінету 

Міністрів України і Національного Банку України, Розпорядженнями 

Президії НАН України (Додаток № 5). Зміст положень, викладених у 

Додатках 3-5, погоджувати із Профкомом. 

3.1.6. Виплачувати працівникам заробітну плату у відповідності до штатного 

розпису два рази на місяць (аванс – 15-ого числа поточного місяця, а повну 

виплату за місяць – 31-го числа поточного місяця). Не допускати затримок 

цих виплат (затримка можлива тільки як виняток з технічних причин, 

пов’язаних з роботою казначейства). В день остаточної виплати місячної 

заробітної плати видавати працівникам розрахункові листки про суми 

нарахованої заробітної плати, суми проведених утримань та вираховувань 

з неї, а також належної суми виплат. До основної заробітної плати входять 

посадовий оклад та надбавки за стаж наукової роботи, високі досягнення у 

праці, виплата заохочувальних премій, доплати за науковий ступінь і 

звання, за роботу у шкідливих умовах праці та інших видів стимулювання 

праці, згідно з чинним законодавством. 

3.1.7. Для своєчасної і повної виплати працівникам основної заробітної плати та 

відпускних використовувати кошти загального і спеціального фондів 

відповідно до чинного законодавства. 

3.1.8. Забезпечувати виплату відпускних працівникам, що йдуть у відпустку 

відповідно до затвердженого графіка (за умови подачі заяви на відпустку 

за два тижні до дати початку відпустки), в дні, вказані в п. 3.1.6. 

3.1.9. Своєчасно переглядати та збільшувати мінімальні і діючі розміри 

посадових окладів і тарифних ставок і відповідності з нормативними 

документами, що стосуються оплати праці та її змін. 

3.1.10. Кошти від оренди приміщень в Інституті сторонніми організаціями 

використовувати у відповідності до зведеного кошторису доходів і 

видатків Інституту на поточний рік. 

3.2. Зобов’язання ПК первинної профспілкової організації Інституту 

3.2.1. Представляти і захищати на всіх рівнях управління інтереси працівників у 

сфері оплати праці працівників Інституту. 



 

3.2.2. Контролювати використання бюджетних коштів, що призначені для 

оплати праці.  

3.2.3. Контролювати дотримання законодавства з питань оплати праці, 

своєчасну виплату заробітної плати 

 

4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я 
4.1. Зобов’язання Адміністрації Інституту 

4.1.1. Неухильно дотримуватись в Інституті норм законодавства про охорону 

праці відповідно до закону України “Про охорону праці”. 

4.1.2. Для наукових працівників може встановлюватися гнучкий режим 

робочого часу, відповідно до якого встановлюється режим праці із 

саморегулюванням часу початку, закінчення і тривалості робочого часу 

впродовж робочого дня, з дотриманням вимог статей 50-52 і 56 КЗпП 

України. 

4.1.3. Для наукових працівників може запроваджуватися дистанційний режим 

праці. Конкретний перелік професій і посад Інституту, на яких можуть 

застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим 

праці, погоджується Вченою радою Інституту.  

4.1.4. Порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу 

визначаються у правилах внутрішнього трудового розпорядку Інституту. 

4.1.5. Забезпечити атестацію робочих місць за умовами праці та розробити 

заходи щодо приведення умов праці на робочих місцях у відповідність з 

вимогами стандартів, нормативних актів з охорони праці. 

4.1.6. Регулярно проводити інструктаж та перевірку знань з охорони праці, 

техніки безпеки та протипожежної безпеки. 

4.1.7. Забезпечувати безоплатно працівників відповідних категорій спецодягом, 

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до 

норм, а також миючими, знешкоджувальними засобами (Додаток №6). 

4.1.8. Виконувати необхідні заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимових 

умовах у встановлені терміни, не допускати взимку пониження 

температури в робочих приміщеннях нижче 18
0
С. Для цього проводити 

роботи по збереженню тепла, шляхом заміни старих вікон на нові, тощо. 

4.1.9. Спільно з Профкомом сформувати склад комісії Інституту з питань 

охорони праці і після затвердження його на загальних зборах трудового 

колективу забезпечувати роботу комісії відповідно до чинного 

законодавства. Розробляти комплексні заходи щодо встановлення 

нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 

існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 

травматизму, профзахворювань і аварій (Додаток №7 та № 8); інформувати 

про них адміністрацію Інституту для подальшого виконання. 

4.1.10. Забезпечувати виконання заходів, спрямованих на надання компенсацій 

для працівників з важкими, шкідливими, особливо важкими та особливо 

шкідливими умовами праці (Додаток № 9, 10). 

4.1.11. Спільно з Профкомом сформувати склад комісії Інституту із 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 



 

тимчасовою втратою працездатності (далі комісії Інституту із соцстраху) і 

після затвердження його на загальних зборах трудового колективу 

забезпечувати роботу комісії відповідно чинного законодавства. 

4.1.12. Передбачати в кошторисі інституту видатки на проведення щорічних 

медичних оглядів всіх категорій працівників, а також враховувати 

висновки та рекомендації медичної комісії за результатами огляду 

працівників. 

4.1.13. Забезпечувати проведення за встановленими графіками навчання, 

інструктажів та перевірок знань з охорони праці працівників Інституту. 

4.1.14. Забезпечити комплектування аптечок першої медичної допомоги 

необхідними медикаментами у підрозділах Інституту. 

4.1.15. Сприяти проведенню для працівників та членів їх сімей культурно-

масових і фізкультурних заходів, оздоровлення та лікування. 

 

4.2. Зобов'язання трудового колективу:  

4.2.1. Чітко виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, належно 

дотримуватися трудової дисципліни, правил техніки безпеки та положень 

колективного договору щодо охорони праці та здоров'я і посадових 

інструкцій з охорони праці. 

4.2.2. При виконанні робіт використовувати засоби колективного захисту та 

застосувати засоби індивідуального захисту. 

4.2.3. Проходити навчання і перевірки знань з питань охорони праці, проходити 

періодичні медичні огляди та виконувати рекомендації заключного акту 

медогляду.  

4.2.4. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення 

небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці, в структурному 

підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та 

усунення. 

4.2.5. Дбайливо та раціонально використовувати майно Інституту, не допускати 

його пошкодження та знищення. 

 

4.3.Зобов’язання ПК первинної профспілкової організації Інституту 

4.3.1. Здійснювати контроль за організацією та дотриманням законодавства про 

охорону праці. У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.  

4.3.2. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці у 

випадках, визначених чинним законодавством, вносити Адміністрації 

Інституту відповідні подання. 

4.3.3. Інформувати працівників про їх права і гарантії в сфері охорони праці, 

зміни в законодавстві з охорони праці. 

4.3.4. Контролювати виконання умов встановлення режиму робочого часу і не 

допускати його порушень. 

4.3.5. Брати участь: 

 в розробці програм, положень, нормативно-правових документів з питань 

охорони праці в Інституті;  

 в організації навчання працюючих з питань охорони праці; 



 

 в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; 

 у проведенні атестації робочих місць, за її результатами вносити 

пропозиції щодо покращення умов праці, медичного обслуговування, 

оздоровлення працівників, надання їм відповідних пільг і компенсацій; 

 у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні 

актів про нещасний випадок на виробництві, готувати свої висновки і 

надавати пропозиції, представляти інтереси потерпілого у спірних 

питаннях. 

 

5. ВІДПУСТКИ ТА ВІДРЯДЖЕННЯ 

5.1. Зобов’язання Адміністрації Інституту 

5.1.1. Надавати щорічні основні відпустки керівним та науковим працівникам 

відповідно до закону України "Про відпустки", Постанови Кабінету 

Міністрів України від 14.04.97 р. № 346 (з наступними змінами та 

доповненнями) та Галузевої угоди. 

5.1.2. Надавати щорічні додаткові відпустки працівникам із ненормованим 

робочим днем тривалістю сім календарних днів (Додаток № 10) та іншим 

категоріям працівників, які мають право на отримання щорічної додаткової 

відпустки згідно чинного законодавства (Додаток № 11).  

5.1.3. Надавати додаткову відпустку членам виборних профспілкових органів 

згідно ст. 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності" та ст. 252 "Кодексу Законів про працю України" тривалістю до 

6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати. 

5.1.4. За згодою сторін працівникам надавати відпустки без збереження 

заробітної плати (в рамках ст. 26 Закону України “Про відпустки”) 

строком, не більшим ніж на 15 календарних днів сумарно в поточному 

році. 

5.1.5. Дозволити співробітникам Інституту, які направляються на стажування до 

провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном 

для підвищення кваліфікації та виконання спільних наукових досліджень 

згідно міжнародних угод, міжнародних наукових грантів, робочих планів 

Інституту – терміном до одного року без збереження заробітної плати. 

5.1.6. За бажанням та в обов’язковому порядку згідно ст. 26 Закону України 

“Про відпустки” пенсіонерам за віком та інвалідам ІІІ групи надавати 

відпустку, тривалістю до 60 календарних днів щорічно без збереження 

заробітної плати, ветеранам праці - тривалістю до 30 календарних днів 

щорічно. 

5.1.7. Направляти у відрядження працівників згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 02.02.2011р. № 98 "Про суми та склад витрат на 

відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами. організаціями, 

які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок 

бюджетних коштів" та Інструкції про службові відрядження в межах 



 

України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 

від 13.03.1998р. №59. Строк відрядження в межах України не може 

перевищувати 30 календарних днів (за кордон 60 календарних днів). Строк 

наукового закордонного стажування наукових працівників, аспірантів та 

докторантів не повинен перевищувати двох років, із збереженням 

середньомісячної заробітної плати. 

 

5.2. Зобов’язання ПК первинної профспілкової організації Інституту 

5.2.1. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу. 

5.2.2. Погоджувати графік відпусток, слідкувати за своєчасним його 

прийняттям.  

5.2.3. Контролювати своєчасне нарахування та виплату відпускних. 

 

6. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ 

6.1. Зобов’язання Адміністрації Інституту 

6.1.1. Забезпечувати гласність в питаннях соціальної політики Інституту, 

своєчасно інформувати співробітників про всі соціальні заходи. 

6.1.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі, 

який не перевищує посадового окладу, відповідно до “Розпорядження 

Президії НАН України №263 від 25.04.05 р.’’ та галузевої Угоди між 

Президією Національної Академії наук і Центральним комітетом 

профспілки працівників Національної Академії наук України за 2011-2012 

рр (Додаток 12). 

6.1.3. Включати представників профспілки до складу комісії з проведення 

конкурсів щодо надання в оренду виробничих приміщень та обладнання. 

6.1.4. Поширювати соціальні гарантії на колишніх працівників – ветеранів 

Інституту після їх виходу на пенсію. Ветеранами праці Інституту є 

співробітники, що безперервно пропрацювали в Інституті не менше 30 

років. 

 

6.2. Зобов’язання ПК первинної профспілкової організації Інституту 

6.2.1. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки (за їх зверненням) в 

разі виникнення складних життєвих ситуацій з фонду профспілкового 

бюджету. 

6.2.2. Надавати одноразову матеріальну допомогу членам профспілки в разі 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання з 

фонду профспілкового бюджету.  

 

6.2.3. З фонду профспілкового бюджету надавати одноразову матеріальну 

допомогу працівникам Інституту в разі смерті їх близьких родичів.  

6.2.4. З фонду профспілкового бюджету за наявності коштів та рішення ПК 

надавати матеріальну допомогу сім’ям померлих працівників Інституту. 

6.2.5. За наявності коштів та рішення ПК надавати допомогу багатодітним та 

малозабезпеченим сім’ям у вигляді одноразової допомоги при народженні 



 

дитини, надання безкоштовних та 10% путівок до оздоровчих таборів, 

запрошень на дитячі свята. 

 

6.3. Спільні зобов'язання Адміністрації та ПК: 

6.3.1. Сприяти вирішенню питань по виділенню Президією НАН України, 

Київською міською державною адміністрацією для працівників житлової 

площі та пільгових кредитів на придбання та будівництво квартир, 

виділенню земельних ділянок та пільгових кредитів для індивідуального 

житлового будівництва. 

6.3.2. Забезпечувати гласність в питаннях вирішення соціально-побутового 

забезпечення, своєчасно інформувати співробітників про соціальні заходи.  

6.3.3. Сприяти діяльності Комісії із соціального страхування Інституту, яка 

формується з рівного числа представників роботодавця (адміністрації 

Інституту) та представників трудового колективу (Профкому), зокрема, 

забезпечити своєчасність відрахування бухгалтерією Інституту коштів до 

Єдиного внеску в Пенсійний фонд України. Комісія повинна проводити 

аналіз захворюваності та в разі необхідності інформувати адміністрацію 

Інституту з метою виявлення та усунення причин захворювань; 

 

7. ВЗАЄМОДІЯ З ПРОФКОМОМ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО 

ДІЯЛЬНОСТІ 
7.1. Зобов’язання Адміністрації Інституту 

7.1.1. Визнавати Профком єдиним повноважним представником трудового 

колективу працівників, аспірантів і докторантів Інституту (далі 

працівників), захисником їх трудових, соціально-економічних прав та 

інтересів. Сприяти статутній діяльності Профкому, реалізації ним прав і 

повноважень, передбачених Законом України ”Про професійні спілки, 

права та гарантії їх діяльності”. 

7.1.2. Створювати належні умови діяльності Профкому. Безкоштовно надавати 

Профкому для його діяльності облаштоване приміщення з усім необхідним 

обладнанням. Надавати актовий зал Інституту для проведення розширених 

засідань Профкому, профспілкових зборів чи конференцій трудового 

колективу працівників Інституту. Оперативно надавати Профкому технічні 

та транспортні засоби (або оплачувати відповідні послуги) для вирішення 

питань, пов’язаних з потребами трудового колективу. 

7.1.3. Запрошувати Голову Профкому (чи тимчасово виконуючого його 

обов’язки) на засідання Загальних зборів НАН України, засідання Вченої 

ради, дирекції, наради керівників структурних підрозділів та інші зібрання 

Інституту при розгляді питань, що стосуються трудових прав, зайнятості, 

оплати праці, охорони праці, соціальних інтересів працівників. Голові 

Профкому надавати слово для виступу із зазначених питань для інформації 

стосовно позиції трудового колективу. 

7.1.4. Постанови, накази та розпорядження, які стосуються трудових прав, 

зайнятості, охорони праці, оплати праці (в тому числі надбавок, премій, 

доплат, заохочувальних та компенсаційних виплат), надання матеріальної 



 

допомоги, затвердження штатного розпису, а також соціальних інтересів 

працівників, видавати за погодженням з Профкомом. Проекти відповідних 

документів надавати Профкому для погодження терміном не менше, ніж 

на три робочих дні, а після підписання їх копії в тижневий термін 

передаються Профкому. 

7.1.5. Інформувати Профком про фінансово-економічне становище Інституту та 

його найближчі перспективи. В разі неповного забезпечення плановими 

коштами потреб на виплату працівникам заробітної плати і 

функціонування Інституту в цілому (виникнення кризової ситуації) 

прийняти участь в обговоренні цього питання на засіданні Профкому. 

7.1.6. В разі затримки виплати основної заробітної плати більше ніж на три 

робочих дні – інформувати голову Профкому про її причини, про наявність 

коштів на рахунку Інституту і перспективи нових надходжень коштів та 

новий запланований строк виплати. 

7.1.7. Ліквідація, реорганізація, зміна форм власності або часткове зупинення 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в Інституті, що 

тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, 

погіршення умов праці можуть здійснюватись тільки після завчасного 

надання Профкому інформації з цього питання, включаючи інформацію 

про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких 

це може стосуватись, про строки проведення звільнення. Адміністрація не 

пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводить консультації з 

Профкомом про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх 

кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-

якого звільнення. 

7.1.8. Інформувати Профком про прийом та звільнення працівників. Проводити 

звільнення працівника з роботи за ініціативою Адміністрації Інституту 

відповідно до чинного законодавства та за згоди Профкому. 

7.1.9. На письмовий запит Профкому надавати в тижневий термін інформацію в 

письмовому вигляді з питань, що стосуються виконання пунктів Договору 

та Угод, трудових відносин, зайнятості, умов і оплати праці в цілому по 

Інституту та по його структурних підрозділах, охороні праці і техніки 

безпеки, професійних, соціально-економічних прав працівників. 

7.1.10. Включати до складу комісій по атестації працівників чи їх робочих місць 

голову Профкому. Позапланову атестацію окремих працівників чи робочих 

місць проводити за погодженням з Профкомом. 

7.1.11. Підтримувати кандидатуру представника Профкому (за поданням 

Профкому) на посаду голови комісії Інституту з охорони праці, спільно 

обговорювати кандидатури інших працівників для делегування їх до 

складу цієї комісії (Додаток № 13). 

7.1.12. Підтримувати кандидатуру представника Профкому (за поданням 

Профкому) на посаду голови комісії Інституту із соцстраху, спільно 

обговорювати кандидатури інших працівників для делегування їх до 

складу цієї комісії. 



 

7.1.13. Забезпечувати гарантії працівникам, обраним до складу Профкому, 

відповідно до ст. 41 Закону України ”Про професійні спілки, права та 

гарантії їх діяльності”. 

7.1.14. Надавати працівникам Інституту, які входять до складу Профкому на 

громадських засадах, можливість для виконання зумовлених цим 

громадських обов’язків в інтересах трудового колективу із збереженням 

заробітної плати, сумарною тривалістю чотири години на тиждень, а голові 

Профкому на громадських засадах – шість годин на тиждень. 

7.1.15. Здійснювати безкоштовно централізоване відрахування членських 

внесків членів профспілки через бухгалтерію Інституту згідно з 

персональними заявами кожного співробітника. В п’ятиденний строк після 

виплати заробітної плати безкоштовно перераховувати 10% нарахованих 

членських внесків на р/р ЦК профспілки працівників НАН України, 16% 

нарахованих членських внесків – на р/р Київського регіонального комітету 

профспілки працівників НАН України (КРК), а 74% накопичувати на 

субрахунку Профкому для його витрат. 

7.1.16. Проводити відрахування коштів первинній профспілковій організації 

Інституту на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу у 

розмірах, не менших 0.3% від фонду оплати праці згідно зі ст. 44 Закону 

України ”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (Додаток 

№ 14) при наявності достатніх розмірів фінансування для виконання 

першочергових завдань інституту. 

7.1.17. Не перешкоджати участі працівників – членів профспілки в мітингах, 

демонстраціях, пікетуванні та інших акціях, що організовуються та 

проводяться в рамках чинного законодавства вищими профспілковими 

органами з метою захисту прав та інтересів членів профспілки. 

 

7.2. Зобов’язання ПК первинної профспілкової організації Інституту 

7.2.1. Інформувати за запитом адміністрацію про витрачання перерахованих 

Інститутом в порядку, визначеному чинним законодавством, на рахунок 

ПК коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в 

розмірі не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці. 

 

7.2.2. Вимагати і одержувати від Адміністрації, відповідні документи, відомості 

та пояснення, що стосуються умов праці, додержання законодавства про 

працю та соціально-економічних прав працівників. 

7.2.3. Спільно з Адміністрацією здійснювати облік співробітників, які 

потребують поліпшення житлових умов. 

 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ПІДГОТОВКОЮ ТА ВИКОНАННЯМ 

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 
8.1. Ведення переговорів, підготовку тексту та контроль за виконанням 

Колективного договору здійснює комісія у складі представників 

Адміністрації (на чолі із директором Інституту як співголовою комісії зі 



 

сторони Адміністрації) та представників Профкому (на чолі з головою 

Профкому як співголовою комісії зі сторони Профкому). Персональний 

склад комісії визначений Додатком 15. 

8.2. Сторони мають право за власним рішенням проводити ротацію своїх 

представників у складі комісії. 

8.3. Кожна сторона комісії самостійно здійснює перевірку стану виконання 

Договору, інформуючи іншу сторону про її наслідки. Сторони можуть за 

домовленістю здійснювати спільні перевірки. 

8.4. Кожна із сторін комісії, виявивши порушення Договору, звертається 

відповідно до Адміністрації чи Профкому з пропозицією вжити заходів для 

їх усунення. У разі необхідності для усунення порушень Договору 

Сторони мають право вживати заходи, передбачені чинним 

законодавством. 

8.5. Стан виконання Договору розглядається комісією в кінці кожного року та 

документується шляхом оформлення відповідного акту. 

8.6. На комісію покладається підготовка узгоджених змін та доповнень до 

Договору відповідно до процедури, визначеної в п. 1.9. Договору. 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д.К. Заболотного НАН України, 

академік НАН України 

 

 

В.С. Підгорський 

 

М.П. 

 

Голова профспілкового комітету 

Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д.К. Заболотного НАН України 

к.б.н. 

 

 

А.М. Кириченко 

 

М.П. 

 

 



 

Перелік обов’язкових додатків до 

Колективного договору 

1. Наказ по Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАН України про розпорядок роботи                                   
Ст. 

18 

2. Схема посадових окладів працівників бюджетних науково-

дослідних установ і організацій та інших наукових установ 

Національної академії наук України 

 

3. Загальне положення про фінансову діяльність Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України    
 

4. Положення про порядок встановлення доплат та надбавок до 

посадових окладів та тарифних ставок по Інституту мікробіології 

і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України                    

 

5. Положення про преміювання працівників Інституту мікробіології 

і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України                    
 

6. Перелік посад по ІМВ НАНУ, яким безкоштовно надаються 

засоби індивідуального захисту 

 

7. Комплексні заходи щодо встановлення нормативів безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 

рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 

травматизму, профзахворювань і аварій 

 

8. Наказ по Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАН України про затвердження робіт з підвищеною 

небезпекою, що виконуються в Інституті  

 

9. Перелік робочих місць, професій, робіт з несприятливими 

умовами праці, на яких встановлюються компенсації         

 

10. Розпорядження НАН України про перелік працівників з 

ненормованим робочим днем в системі НАН України із 

Переліком працівників з ненормованим робочим днем                         

 

11. Перелік посад та установ, що дають право на отримання щорічної 

додаткової відпустки                                                            
 

12. Положення про матеріальну допомогу на оздоровлення 

співробітників Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. 

Заболотного НАН України 

 

13. `Склад комісії соцстраху Інституту мікробіології і вірусології ім. 

Д.К. Заболотного НАН України 
 

14. Інформаційний лист Національної академії наук України про 

відрахування коштів первинним профспілковим організаціям  
 

15. Склад комісії по контролю за виконанням Колективного 

договору. 
 

 



 

Додаток 1 



 

                                                                                                                Додаток 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   Додаток 3 



 

                                                                                                   Додаток 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                      Додаток 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                           Додаток 6. 
 
 

                                         

ПЕРЕЛІК 

посад по ІМВ НАН України, яким безкоштовно надаються засоби 

індивідуального захисту 

 

Найменування засобів 

захисту 

Найменування посад Посилання на документ 

Спецодяг, спецвзуття, 

інші засоби 

індивідуального 

захисту; 

мило, знешкоджувальні 

змиваючі засоби, 

захисні креми 

Лаборанти, техніки, 

інженери всіх категорій, 

наукові співробітники 

всіх категорій, 

допоміжний персонал, 

робітники 

Наказ по ІМВ НАНУ від 

28.04.04 про 

затвердження робіт з 

підвищеною 

небезпекою, що 

виконуються в 

Інституті; Типовые 

отраслевые нормы 

бесплатной выдачи 

рабочим и служащим 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 
 



 

                                                                                                   Додаток 7 
 

Комплексні заходи щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці 

та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

запобігання випадкам виробничого травматизму, профзахворювань і 

аварій 

 

1. Проводити комплектацію медичних аптечок. 

2. Проводити ремонт лабораторних приміщень із заміною вікон на 

енергозберігаючі та встановлювати кондиціонери в кімнатах з метою 

підтримання температури в робочій зоні згідно існуючих норм. 

3. Регулярно перевіряти надійність герметизації каналізаційної системи та 

функціонування керамічних гідрозатворів в Інституті. 

4. Розробити інструкцію нейтралізації хімічних речовин різного 

походження для екологізації праці і Інституті. 

5. Здійснювати ремонт та заправку вогнегасників. 

6. Забезпечити респіраторами зі змінними фільтрами та захисні окуляри для 

співробітників, які працюють із агресивними речовинами чи 

середовищами. 

7. Регулярно виконувати роботу по перевірці роботи, ремонту та 

обслуговуванню газового, електричного та іншого обладнання. 



 

Додаток 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   Додаток 9 
 

ПЕРЕЛІК 

 

робочих місць, професій, робіт з несприятливими умовами праці, 

на  які встановлюються компенсації 

 

№ 

пп 

Найменування 

компенсації 

Найменування професії і посад Посилання на документ 

1. Додаткова 

оплачувана 

відпустка 

Муляри, прибиральники Постанова КМ України 

№ 1290 від 17.11.97 р. 

Наказ Міністерства праці 

та соціальної політики 

№ 16 від 30.01.00 р. 

2. Скорочений 

робочий день 

Лаборант, препаратор, інженер, тех.-

нік, ст.лаборант, ст.інженер, 

ст.технік, ст.і мол., наук.співробіт-

ник, мікробіолог, вірусолог, біохімік, 

службовці, робітники, що працюють 

з мікроорганізмами, ЛЗР, концентро- 

ваними кислотами та лугами 

Постанова від 25.10.74 

р.№298/П-22 ДК РМ з 

питань праці і зарплати 

Президії ВЦРПС. 

 

3. Доплата за 

несприятливі 

умови праці 

Див. Наказ по ІМВ НАН України 

“Про затвердження робіт з підвище- 

ною небезпекою, що виконуються в 

Інституті” (Додаток 8). 

Наказ Міністерства 

охорони здоров’я 

України № 383/55 від 

31.12.1997 р. 

 

 

 

 



 

Додаток 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                              Додаток 11 
 
 

ПЕРЕЛІК 
посад та установ, що дають право на отримання 

щорічної додаткової відпустки 

 

№ 

п/п 

Категорія працівників Характер роботи Тривалість 

відпустки, 

календарні 

дні 

Посилання на документ 

     

1. Прибиральник Прибирання 

служ-бових 

приміщень, 

загальних убира-

лень та санвузлів 

4 Постанова Кабінету 

Міні-стрів України від 

17.11. 1997 № 1290 із 

змінами та 

доповненнями. 

Закон України "Про 

відпустки" с. 366. 

2. Жінка, яка працює і має 

двох або більше дітей 

віком до 15 років, або 

дитину-інваліда, або 

усиновила дитину, 

одинока матір, батько, 

який виховує дитину без 

матері (в тому числі й у 

разі тривалого 

перебування матері в 

лікувальному закладі), а 

також особа яка взяла 

дитину під опіку. 

Любий 10 

календарних 

днів 

Ст. 19 Закону України 

“Про відпустки” 

 

3. Маляри 

 

 4 Наказ по ІМВ НАНУ від 

28.04.04 про 

затвердження робіт з 

підвищеною 

небезпекою, що викону-

ються і Інституті; 

Перелік робіт з підвище-

ною небезпекою 

НПАОП 0.00-2.24-05 

Затверджено наказом 

Держнаглядохоронпраці 

України 26.01.2005 р. 

№ 15; 

Список виробництв, 

робіт, професій і посад 

працівників, робота яких 

пов’язана з підвищеним 

нервово-емоційним та 

інтелектуальним 

навантаженням або 



 

виконується в особливих 

природних і геологічних 

умовах та умовах 

підвищеного ризику для 

здоров’я. 

Постанова Кабміну 

Укра-їни від 17.11.1997 

№ 1290 із змінами та 

доповнен-нями. 

4.  Члени добровільних 

пожежних дружин 

Заходи із 

запобігання 

виникнення 

пожеж, гасіння 

пожеж 

5 Стаття 29 Закону 

України «Про пожежну 

безпеку» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 16 
 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

ДИРЕКТОР 

Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д.К. Заболотного НАН України 

академік НАН України 

 

_________________ Підгорський В.С. 

“УЗГОДЖЕНО” 
ГОЛОВА 

первинної профспілкової організації  

Інституту мікробіології і вірусології 

ім. Д.К. Заболотного НАН України 

 

__________________ Кириченко А.М. 

 

 

 

Склад комісії 

по внесенню змін і доповнень до колективного договору  

та контролю за його виконанням 
 

 

 

Від Адміністрації Від профспілкового комітету 

1. Г.О.Іутинська - заступник директора 

з наукової роботи 

2. Ф.І.Товкач - заступник директора з 

наукової роботи 

3. О.О.Калінчик - заступник директора з 

загальних питань 

4. Р.М.Дорошенко - головний бухгалтер 

5. С.М.Щербакова – провідний 

юрисконсульт 

1. Я.І.Савчук - заступник голови 

Профкому  

2. З.В.Степаненко - зав. відділу кадрів 

3.  В.С.Єфіміщ – Провідний інженер з 

охорони праці та техніки безпеки 

4. А.І.Кушкіна - ст.н.с. відділу 

молекулярної генетики бактеріофагів 

5. І.М.Курченко – зав. відділу фізіології 

і систематики мікроміцетів 

 

 

 


