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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про фінансовий стан підрозділів ГАО НАН України на кінець поточного року  
    (доповідає акад. НАН України  Я.С. Яцків). 
2. Про фінансування ГАО НАН України у 2018 р.  (доповідає акад. НАН України Я.С. Яцків). 
3. Різне. 
 
1. СЛУХАЛИ:  
    Про фінансовий стан підрозділів ГАО НАН України на кінець поточного року.  
  

        Директор ГАО НАН України акад. Я.С. Яцків: Вчена рада Обсерваторії послухала 
звіти про роботу її трьох Відділень уподовж 2017 р. Наступного четверга на засіданні Вче-
ної ради прозвітує ще Відділення № 4.    

Станом на 1 грудня цього року нема заборгованості щодо зарплати у відділах і лабо-
раторіях. Великий борг відділу фізики Сонця компенсовано. 

До відділу фізики субзоряних та планетних систем у другому півріччі 2017 р. зарахо-
вано двох співробітників КрАО — С.І. Плачинду та В.В. Бутковську. Їх зараховано за су-
місництвом на 0,5 посадового окладу. Гроші для цього виділено з Президії НАН України 
як додаткове фінансування для ГАО.    
 

   УХВАЛИЛИ: 
     Інформацію про фінансовий стан підрозділів ГАО НАН України на кінець поточного року  
взяти до відома.  

  
 
2. СЛУХАЛИ: 
   Про деякі аспекти діяльності ГАО НАН України в 2018 р. 

 
Директор ГАО НАН України акад. Я.С. Яцків: Шановні колеги!  На засіданні Вченої 

ради ГАО НАН України ми слухали доповідь П.П. Берцика про результати рейтингового 
оцінювання наукових підрозділів та науковців ГАО. Прошу П.П. Берцика викласти його ре-
зультати рейтингового оцінювання на сайт ГАО. Наскільки я зрозумів з розмов про рейтинги 
науковців та відділів ГАО, всіх цікавлять не так рейтинги, а що буде далі… 

Хочу Вас заспокоїти (чи проінформувати), що далі буде те, що вирішимо ми разом. 
Водночас можу висловити думку, що краще у 2018 р. не буде. На це вказує бюджет НАН 
України. Загальний його фонд — 3758,6 млн грн. Для повної зайнятості працівників НАН 



України не вистачає 200—250 млн. грн. З 1.01.2018 р. буде підвищення мінімальної зарплати 
на 16%. 

Рейтинги науковців і наукових підрозділів — це інформаційний фон та основа для 
прийняття рішень керівниками тем, підрозділів і дирекцією при розподілі бюджетного фі-
нансування. 

Вам відома структура бюджету ГАО. Є основні витрати та накладні витрати. Ми в 
ГАО намагаємося вписатися у накладні витрати 100% від фонду заробітної плати, хоч реаль-
но потрібно значно більше (через це ми маємо проблеми з оплатою за електроенергію, за газ 
тощо). 

Отже, перше питання — формування змісту накладних витрат. Я попросив і прошу ще 
раз керівників усіх адміністративних підрозділів подати пропозиції про включення до накла-
дних витрат тих чи інших потреб (оплата газу, реєстр земельної площі тощо). 

 
У нас часто йде мова про житловий сектор, який поки що є нашим тягарем. Але щоб 

зняти його з балансу ГАО, треба здійснити низку дорогих за вартістю заходів.  
У 2018 р. житловий сектор переводимо на самоокупність, а фінансування заходів 

зняття з балансу ГАО житлових будинків мусимо планувати з накладних витрат. 
Отже, на черговому засіданні дирекції ГАО я прошу Р.Р. Кондратюка та Н.Ф. Парусі-

мову представити структуру та обсяги накладних витрат, в т.ч. фонд оплати праці. Тут маємо 
низку проблем — брак кваліфікованих кадрів, низькі зарплати тощо. Я прошу оптимізувати 
штати адміністративні та обслуговування. Крім того, у нас є два функціональних відділення: 
№2 і №3. Стосовно них, то теж треба оптимізувати особовий склад і роботу. 

 
Тепер про те, що всіх хвилює найбільше. Припустимо, що у нас є бюджетний фонд 

зарплати «Х». Модифікуємо його за рахунок Відділень 2 і 3. Маємо «ХМ». Як його поділити 
— намагатимемося справедливо та компромісно, бо завжди знайдуться незадоволені. Я чека-
тиму Ваших пропозицій, а для початку висловлю свої думки.   

- Перше. Я прошу керівників тем і завідувачів відділів підготувати списковий кадро-
вий склад тих працівників, які Вам потрібні для виконання тем і функціонування відділів, 
врахувавши відповідні «вилки» посадових окладів, рейтинги, Ваше бачення ефективності 
роботи того чи іншого працівника. Ці Ваші списки будуть оприлюднені в ГАО в цілому. 

Відразу виникає запитання: а що робити з тими, котрі не включені до кадрового скла-
ду відділу? Це вже буде проблема дирекції разом зі завідувачами відділів.  

-Друге. Після обговорення та уточнення списків планово-фінансова служба обрахо- 
вує сумарний фонд зарплати. Допустимо, що він «У». 
 Отже, ХМ / У — це буде процент забезпечення кадрового наукового складу ГАО в 
цілому. 

-Третє. Розподіл обсягу фінансування по відділах — це справа технічна з врахуванням  
процентного коефіцієнта до уточненого спискового кадрового складу відділу. 
 

Є одне непросте запитання — розподіл фінансування за цільовою темою ВФА. Мину-
лого року нам не вдалося досягнути компромісу, тому я як керівник теми запропонував роз-
поділ за принципом виділення категорій працівників «65+» та «35-» . Останні — за конкур-
сом. 

Як було проінформовано на засіданні Вченої ради, тема успішно виконувалася.  
 
Що робити нам у 2018 році? Продовжувати практику 2017 року чи розподілити це фі-

нансування пропорційно фонду зарплати наукових відділів? Мене, як керівника теми,  влаш-
товує будь-який варіант.  

Як директор, я схиляюся до першого варіанту. 
Чекаю пропозицій — подумайте. І чи сьогодні, чи пізніше проголосуємо. 
 



В обговоренні доповіді акад. Я.С. Яцківа взяли участь М.М. Медведський та І.Б. Ва-
вилова, котрі запропонували свої способи нарахування фінансів для відділів ГАО НАН 
України. 
 
 
УХВАЛИЛИ:  
  Інформацію про деякі аспекти діяльності ГАО НАН України в 2018 р.  взяти до відома.  

 
 
3. Різне. 
 Акад. Я.С. Яцків: Працівники функціональних підрозділів ГАО НАН України не 
отримують надбавки за стаж роботи.  Також цього року служба Вч. секретаря Спеціалізова-
ної вченої ради не отримувала винагороди за їхню роботу. Прошу Вашого дозволу  виплати-
ти цим працівникам премії із запасного фонду. 
 
УХВАЛИЛИ:  

  Рекомендувати адміністрації  ГАО НАН України виплатити працівникам функціональних 
підрозділів ГАО НАН України премії із запасного фонду. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова  засідання                                                               акад. НАН України  Я.С. Яцків; 

 
     секретар  засідання                                                                                      Л.М. Свачій.     
   
                                                                                                                                                    
  

   
  

     
 


