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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗМІРИ НАДБАВОК ТА ДОПЛАТ 

ПРАЦІВНИКАМ ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ 
ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ 

 
 
1.1. Надбавки працівникам установ у розмірі до 50 відсотків посадового окладу 

встановлюються: 
- за високі досягнення в праці; 
- виконання особливо важливих робіт (на термін їх виконання); 
- за складність, напруженість роботи. 

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 
100 відсотків посадового окладу. Встановлюються науковим працівникам, спеціалістам, 
інженерно-технічним працівникам та службовцям, робітникам за рахунок та в межах 
економії фонду заробітної плати Установи по загальному та спеціальному фонду 
Державного бюджету у  зазначеному розмірі. 
1.2. Надбавки за високі досягнення в праці можуть встановлюватися одночасно з 

надбавками за виконання особливо важливих робіт, та надбавками за складність, 
напруженість роботи, але граничний розмір надбавок при цьому для працівника не 
може перевищувати 100 % посадового окладу. 

1.3. Надбавки за високі досягнення в праці встановлюються за: 
- забезпечення високого рівня виконуваних робіт; 
- досягнення високого рівня якості та ефективності наукових досліджень, які 
дозволяють скоротити строки виконання розробки; 
- якісне та своєчасне виконання дорученої роботи; 
- забезпечення повного та достовірного обліку витрат на проведення НДР, 
забезпечення економії матеріальних ресурсів, тощо. 

1.4. Надбавки за високі досягнення в праці відміняються або розмір їх зменшується при 
погіршенні показників, за які вони були встановлені, або за порушення трудової і 
виробничої дисципліни. 

1.5. Надбавки: за виконання особливо важливої роботи; за складність, напруженість 
роботи встановлюються з метою посилення матеріальної зацікавленості 
працівників Установи у виконанні особливо важливих робіт по: 
- вирішенню важливих наукових проблем і проведенню пріоритетних, 
фундаментальних теоретичних досліджень; 
- розробці і впровадженню найновіших методів проведення досліджень, передових 
методів організації праці, скорочення строків виконуваних робіт. 

Примітка: Перелік особливо важливих робіт, за які встановлюються надбавки, затверджується наказом 
директора за погодженням з профспілковим комітетом. 



1.6. Надбавки за виконання особливо важливих робіт встановлюються за рахунок і в 
межах економії фонду заробітної плати кожного структурного підрозділу, 
працівники якого виконують вказані роботи. 

1.7. Розмір коштів для встановлення надбавок визначається директором Установи за 
погодженням з керівником структурного підрозділу, профспілковим комітетом, 
профгрупоргом, з урахуванням одержаної економії фонду заробітної плати 
підрозділу, позабюджетних надходжень, системи організації робіт, рішення 
технічних завдань. 

1.8. Для вирішення питань, пов'язаних із встановленням і виплатою надбавок 
створюється постійно діюча Комісія із матеріального стимулювання (установи) під 
головуванням директора або уповноваженою ним особою за участю представників 
профспілкового комітету. Склад Комісії затверджується наказом директора. 

1.9. Надбавки за виконання особливо важливої роботи встановлюється на строк їх 
проведення, але не більше, як на один рік. 

1.10. Конкретний розмір надбавки кожному працівнику визначається з урахуванням 
його особистого творчого внеску в виконання роботи і не може перевищувати 
розмір, передбачений п.п.1.1 та 1.2 цього Положення. 

1.11. Надбавки відміняються або розмір їх зменшується при недодержанні строків 
закінчення або незадовільної якості виконання дорученої роботи в цілому чи 
окремих її етапів, а також при порушенні працівником трудової та виробничої 
дисципліни. 

1.12. Надбавки за наступний етап роботи сплачуються при умові виконання 
попереднього етапу. 

1.13. При достроковому виконанні роботи надбавка виплачується в повному об'ємі, 
передбаченому в завданні. На час щорічної відпустки надбавка не встановлюється. 

Примітка: При встановленні надбавок за високі досягнення у праці та складність і напруженість роботи 
Комісія по матеріальному стимулюванню приймає до уваги виконання співробітниками поряд з основною 
роботою додаткових обсягів, а саме: 

секретаря спеціалізованої вченої ради  До % 
голови ради молодих вчених 50 
секретаря секції вченої вченої ради 50 
секретаря комісії з матеріального стимулювання 50 
секретаря комісії Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності  

50 

Уповноважений, відповідальний за запобігання корупції у Інституті та 
виконання антикорупційної програми 

50 

Рекомендований перелік та розміри надбавок за складність і напруженість роботи 
розглядаються (а при необхідності - і корегуються) Комісією по матеріальному 
стимулюванню і затверджуються наказом директора Установи. 
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 
50% посадового окладу. 
1.14. Надбавки за високі досягнення у праці та виконання особливо важливих робіт 

враховуються при обчисленні середнього заробітку для оплати щорічних 
відпусток, виплати допомоги по соціальному страхуванню, при визначенні пенсій 
та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 
 
 

2. Надбавки за високу професійну майстерність робітникам. 



2.1. Диференційні надбавки за високу професійну майстерність застосовуються для 
робітників, які своєю участю сприяють виконанню тематичних планів Установи. 

2.2. Обов'язковою умовою для встановлення надбавок є стабільно висока якість 
виконуваних робіт, освоєння нових професій та суміжних функцій. 

2.3. Надбавки робітникам за професійну майстерність встановлюються за рахунок і в 
межах фонду заробітної плати. 

2.4. Надбавки за професійну майстерність встановлюються до посадового окладу 
(тарифної ставки) у таких розмірах: 
- робітникам III розряду   - 12 відсотків 
- робітникам IV розряду - 16 відсотків 
- робітникам V розряду   - 20 відсотків 
- робітникам V і віще розрядів - 24 відсотків. 

2.5. Вказані надбавки не сплачуються за той місяць, в якому виявлені випадки браку 
або зниження якості робіт. 

2.6. Надбавки за професійну майстерність відміняються повністю при невиконанні 
планових завдань, недотриманні технологічної дисципліни. 

2.7. Встановлення або відміна надбавок за високу професійну майстерність 
затверджується наказом директора за поданням керівника підрозділу. 

2.8. Надбавки за класність водіям автомобілів встановлюються у таких розмірах від 
тарифної ставки за відпрацьований водієм час: 
- водіям 2-го класу - 10 відсотків; 
- водіям 1-го класу - 25 відсотків. 

2.9. Надбавки водіям автомобілів скасовуються у випадках пошкодження 
обслуговуваних автомобілів або скоєння дорожньо-транспортних пригод з вини 
водія, у розпорядженні якого вони знаходяться; використовування автомобілів в 
особистих цілях чи без належного оформлення адміністрацією установи. 

Надбавки, передбачені п.п.1.1та 2.1 враховуються для обчислення середньої заробітної 
плати при наданні щорічних відпусток, допомоги по соціальному страхуванню, 
призначенні пенсій та в інших випадках згідно чинного законодавства. 

 
3. Надбавки за стаж наукової роботи. 
Відповідно до Постанови КМ від 14.04.2004 №494 « Про порядок виплати надбавки за 
стаж наукової роботи» надбавка за стаж наукової роботи виплачуються науковим 
співробітникам державних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів 
Ш-ІУ рівнів акредитації, які працюють на посадах, перебування на яких дає право на 
призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до 
ст. 24 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність", зазначених у 
Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.04 № 257, а 
саме: 
директору Установи, його заступникам з наукової роботи, ученому секретарю, його 
заступнику, керівникам наукових структурних підрозділів, головним, провідним, 
старшим, науковим та молодшим науковим співробітникам Установи, провідному 
інженеру наукових відділів; 
особам, які працюють за професіями, визначеними в розділі Професіонали Класифікатора 
професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 
26.12.2005 № 375, в наукових підрозділах державних наукових установ та організацій, 
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та державних підприємств, які 
пройшли державну атестацію згідно із Законом України „Про наукову і науково-технічну 
діяльність" та працівники науково-допоміжних відділів, за умови, що вони виконують 
наукову, науково-технічну або науково - організаційну роботу.  
Надбавка за стаж наукової роботи виплачується щомісяця науковим працівникам залежно 
від стажу наукової роботи у таких розмірах: 



 
Стаж наукової роботи 
 

Розмір щомісячної надбавки,  
відсотків посадового окладу 

понад 3 роки                   10 
понад 10 років       20 
понад 20 років      30 
 
Документами для визначення стажу наукової роботи є трудова книжка та інші документи, 
які відповідно до законодавства підтверджують стаж наукової роботи. 
Надбавка за стаж наукової роботи нараховується щомісяця виходячи з посадового окладу 
наукового працівника за основним місцем роботи.  
За місцем роботи за сумісництвом надбавка за стаж наукової роботи не виплачується. 
У разі коли науковий працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, надбавка за 
стаж наукової роботи нараховується до посадового окладу за основною посадою (місцем 
роботи). 
Надбавка за особливі умови роботи в розмірі 50% посадового окладу працівникам 
науково-технічної бібліотеки. 
Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на виплату або 
підвищення розміру надбавок і доплат, надбавки та доплати встановлюється з початку 
наступного місяця. 
 
4. Надбавка за вислугу років працівникам державних і комунальних архівних 
установ. 
Надбавка за вислугу років встановлюється працівникам державних і комунальних 
архівних установ залежно від стажу роботи в таких розмірах: 

 
Стаж роботи 
 

Розмір щомісячної надбавки,  
посадового окладу, відсотків 

понад 3 роки    10 
понад 10 років       20 
понад 20 років      30 
 
Нарахування та виплата проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 10.08.2004р. №1018. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена 
доплата не виплачується. 
 
5. Порядок встановлення доплат до посадових окладів (тарифних ставок) 
5.1. Працівникам Установи можуть бути встановлені доплати: 

- у розмірі 50% посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною 
посадою: 
- за суміщення професій (посад) - виконання працівником поряд із своєю основною 
роботою, обумовленою трудовим договором, додаткові роботи за іншою професією 
або посадою, в межах робочого часу за основною роботою в розмірі, що не 
перевищує 50 % посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною 
посадою; 
- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт - 
виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, 
додаткового обсягу робіт за однією й тією самою професією або посадою в розмірі, 
що не перевищує 50 % посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною 
посадою; 
- за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника - в розмірі, що не 
перевищує 50 % посадового окладу відсутнього працівника; 



5.2.  Доплати за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або 
збільшення обсягу робіт застосовуються без обмеження переліку посад, в тому 
числі по посадах, що відносяться до різних категорій працівників. 

Доплати вводяться за рахунок і в межах економії фонду заробітної плати, одержаної по 
посадових окладах (тарифних ставках), які могли б виплачуватися за умови нормативної 
чисельності працівників.  
Примітка: Вказані доплати не встановлюються керівнику установи, його заступникам, керівникам структурних 
підрозділів та їх заступникам.  

Для встановлення цих доплат може бути спрямовано лише 50% посадового окладу 
відсутнього працівника або за вакантною посадою. 
5.3.  Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника 

встановлюються, насамперед, робітникам, спеціалістам та службовцям, які поряд із 
основною роботою виконують роботу тимчасово відсутніх працівників. Доплати 
виплачуються за рахунок і в межах фонду заробітної плати і не можуть 
перевищувати 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) відсутнього 
працівника, незалежно від кількості осіб, яким вони виплачуються. 

5.4. Доплати водіям автомобілів встановлюються за ненормований робочий день у 
розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час; 

5.5. Робітникам, які працюють в шкідливих умовах, встановлюється доплата в розмірі 
від 12 до 24 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) в залежності від 
факторів виробничого середовища. Перелік співробітників, які працюють в 
шкідливих умовах, погоджується з профспілковим комітетом та затверджується 
наказом директора. Документом, що підтверджує право працівника на одержання 
відповідних доплат, є спеціальний табель обліку робочого часу на роботах з 
важкими і шкідливими або особливо шкідливими умовами праці, підписаний 
керівником структурного підрозділу та профоргом. 

5.6.Доплати за вчене звання та науковий ступінь: 
- професора – у розмірі 33% посадового окладу; 
- доцента, старшого наукового співробітника – у розмірі 25% посадового окладу; 
- доктора наук – у розмірі 25% посадового окладу; 
- кандидата наук – у розмірі 15% посадового окладу. 

Зазначені доплати встановлюються якщо діяльність працівників за профілем відповідає 
вченому званню або науковому ступеню. 
 
6.Грошова, матеріальна допомога. 
6.1. Надавати грошову у разі виходу на пенсію (звільнення) з посади наукового 

працівника в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням 
надбавок і доплат та наявності стажу роботи на посадах зазначених у Переліку посад 
наукових (науково-педагогічних), перебування на яких дає право на призначення 
пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 04.03.2004р. №257 

6.2. Надавати  матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком 
матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше одного посадового окладу на 
рік. 

6.3.Матеріальна допомога може надаватися колишнім співробітникам Установи, які 
тривалий час в ньому працювали і вийшли на пенсію. 

 
 
 
 
 
 
 


