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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Державне підприємство “Спеціальне конструкторсько–технологічне бюро Інститу-
ту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Національної академії наук України” (надалі СКТБ) 
створене 1 квітня 1972 р.  відповідно до постанови Бюро Президії АН УРСР від 20 січня 1972 
р. №22-Б на базі Дослідного виробництва Інституту проблем міцності АН УРСР та  перебу-
ває у віданні  Національної  академії наук України. 

1.2. СКТБ  засноване на державній власності. Загальне керівництво СКТБ здійснює 
Президія НАН України та Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України (на-
далі Інститут). 

1.3. СКТБ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом НАН 
України, Статутом Інституту, Законом України “Про особливості правового режиму діяльно-
сті Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового 
комплексу”, нормативними актами Президії НАН України, та цим Статутом. 

1.4.  Повне найменування СКТБ: 
        - українською мовою: Державне підприємство “Спеціальне конструкторсько–

технологічне бюро Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка Національної академії на-
ук України”; 

        - російською мовою: Государственное предприятие “Специальное конструкторско-
технологическое бюро Института проблем прочности им. Г.С.Писаренко Национальной ака-
демии наук Украины”; 

         - англійською мовою: State Enterprise “Special Design and Technology Bureau of the 
G.S.Pisarenko Institute for Problems of Strength of the National Academy of Sciences of Ukraine”. 

       Скорочене найменування: 
        - українською мовою: ДП “CКТБ ІПМіц НАНУ”; 
        - російською мовою: ГП  “СКТБ ИПП НАНУ”; 

         - англійською мовою: SЕ “SD&TB IPS NASU”. 
1.5. Місцезнаходження СКТБ: 01014, Україна, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 2. 

 
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СКТБ 

 
2.1. СКТБ створене з метою забезпечення наукових досліджень Інституту, а саме: вико-

нання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з проектування та виготовлен-
ня експериментального наукового устаткування за його завданнями; впровадження його нау-
ково-технічної продукції; забезпечення модернізації, ремонту та обслуговування його облад-
нання, тощо. 

2.2.   Предметом діяльності СКТБ є: 
2.2.1. Забезпечення наукових досліджень Інституту, зокрема: 
- виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних 

робіт, розробка технічної документації та виготовлення нових зразків обладнання в галузі 
досліджень міцності матеріалів та елементів конструкцій, їх дослідно-промислова перевірка 
та впровадження; 

- створення нових зразків вимірювальної техніки та систем автоматизації, організація їх 
виробництва; 

- створення нових технологій, зразків нової техніки та конструкцій з нових  матеріалів;  
- забезпечення модернізації, ремонту та обслуговування обладнання Інституту; 
- організація виробництва інтелектуального продукту на принципах повного циклу (ро-

зробка – впровадження – виробництво – реалізація); 
- розробка засобів технічної діагностики, неруйнівного контролю якості матеріалів та 

виробів; 
- проведення інформаційно-комерційної та програмно-аналітичної діяльності, здійснен-

ня маркетингу та сертифікації продукції, яка випускається;  
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- розробка, супроводження та впровадження новітніх наукоємних технологій; 
         -  видавнича та рекламна діяльність, пропагування  досягнень СКТБ та Інституту в 
Україні і за її межами. 

2.2.2. Надання науково-технічних та інженерних послуг; організація та проведення про-
ектно-конструкторських робіт, випуск зразків науково-технічної продукції, а також дослід-
ного та промислового виробництва у галузях машинобудування, приладобудування, а також 
зразків нової техніки для агропромислового комплексу, харчової та переробної промислово-
сті. 

2.2.3. Пошук замовників та сприяння налагодженню наукових та виробничих контактів 
з підприємствами, організаціями, фірмами в Україні та за її межами, організація фінансуван-
ня науково-технічних та виробничих програм шляхом залучення інвестицій, грантів. 

2.2.4. Здійснення науково-технічного співробітництва з українськими та зарубіжними 
організаціями та фірмами. Маркетингова та патентно-ліцензійна діяльність на ринках Украї-
ни та на світових ринках. 

2.2.5. Реалізація науково-технічної продукції, обладнання, матеріалів, зразків, “ноу-
хау”, тощо, надання інжинірингових та інших послуг, організація оптової торгівлі промисло-
вими  товарами. 

2.2.6. Роботи та послуги у галузі електронної інформації та телекомунікацій. Створення 
та супроводження сайтів, електронних видань тощо. 

2.2.7. Роботи та послуги у галузях науково-технічної інформації, консалтингу, створен-
ня та реалізації програмного, математичного і методичного забезпечення для вирішення нау-
ково-технічних, інформаційних, проектно-конструкторських, аналітичних, маркетингових та 
інших завдань. 

2.2.8.  Посередницька діяльність, в т.ч. за зовнішньоекономічними договорами та уго-
дами згідно з метою діяльності, передбаченою цим Статутом. Здійснення митно-брокерських 
послуг та послуг ліцензійного митного характеру згідно з діючим законодавством та за наяв-
ності необхідних ліцензій та дозволів. 

2.2.9. Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
незайнятого населення та інших категорій громадян. Організація та проведення заходів з пі-
двищення кваліфікації наукових та інженерно-технічних кадрів. 

2.2.10. Організація та виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, ремонт 
машинобудівної, металургійної та спорідненої техніки, будівельних конструкцій, трубопро-
водів тощо. Сервісне обслуговування наукомістких промислових та сільськогосподарських 
комплексів. 

2.2.11. Організація та проведення сертифікації науково-технічної та промислової про-
дукції, а також систем управління якістю. 

2.2.12.  Здійснення зовнішньоекономічної діяльності: 
- експорт результатів науково-дослідної, науково-технічної, конструкторської та вироб-

ничої діяльності; 
- імпорт та експорт приладів, обладнання, машин, виробів, матеріалів та іншої продук-

ції; 
- укладання угод і договорів про науково-технічне співробітництво із зарубіжними і мі-

жнародними організаціями. 
2.2.13. Будівництво, у тому числі із залученням спеціалізованих організацій, реконстру-

кція, а також капітальний ремонт основних фондів у відповідності з наявними ресурсами, 
сприяння швидкому введенню до експлуатації об’єктів та обладнання. 

2.2.14. Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству України, Статуту 
НАН України, Статуту Інституту та цьому Статуту. 
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3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС СКТБ 
 

3.1. СКТБ є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи СКТБ набуває з 
дня його державної реєстрації. 

3.2. СКТБ є державним унітарним госпрозрахунковим підприємством НАН України, 
має відокремлене майно, самостійний баланс, валютні та інші рахунки в установах банків, 
круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також інші 
печатки та бланки зі своїм найменуванням, власну торгову марку та інші реквізити. 

3.3. СКТБ несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на 
праві оперативного управління майном, на яке відповідно до законодавства може бути звер-
нено стягнення. СКТБ не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зо-
бов’язаннями СКТБ. Також СКТБ не несе відповідальності за зобов’язаннями Інституту, як і 
Інститут не відповідає за зобов’язаннями СКТБ, крім випадків, передбачених чинним зако-
нодавством. 
         3.4.  СКТБ має право розпоряджатися майном, набувати майнові та особисті немайнові 
права, укладати різного роду угоди та інші юридичні акти з державними та комерційними 
структурами та організаціями, фізичними особами, в тому числі купівлі-продажу, підряду, 
позики, перевезення, спільної діяльності та інші, які не суперечать Статуту, чинному законо-
давству України та порядку, встановленому НАН України; несе обов’язки - бути позивачем, 
відповідачем в суді, господарському та  третейському судах. 
         3.5.  СКТБ підзвітне НАН України та Інституту в питаннях використання одержаного 
від них майна, коштів та взятих зобов’язань, а також іншим державним установам та органам 
згідно з чинним законодавством. 

3.6. СКТБ підпорядковане Інституту в частині науково-технічної діяльності та  забезпе-
чення наукових досліджень Інституту, а саме: виконання науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт з проектування та виготовлення експериментального наукового 
устаткування за його завданнями;  проведення наукової діяльності СКТБ. 

 
4. МАЙНО ТА КОШТИ СКТБ 

 
4.1. Майно СКТБ становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, ва-

ртість яких відображається в самостійному балансі. Майно, що передається СКТБ НАН 
України, закріплюється за ним на правах оперативного управління. 

4.2. Джерелами формування майна СКТБ є: 
4.2.1. Майно, що передане НАН України; 
4.2.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської 

діяльності. 
4.2.3. Майно, придбане в інших підприємствах, організаціях та у громадян. 
4.2.4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та 

громадян. 
4.2.5. Інші джерела, не заборонені законодавчими актами України. 
4.3. СКТБ належать одержані науково-інформаційні матеріали, розроблена нормативно-

технічна та конструкторська документація, а також інша власність (в т.ч. інтелектуальна) та  
права на їх реалізацію в установленому законодавством порядку. 

4.4. СКТБ може здавати в оренду обладнання, що належить до основних фондів, тільки 
після попереднього дозволу НАН України та за погодженням з Інститутом. Кошти від орен-
ди обладнання, що належить до основних фондів СКТБ, спрямовуються на інвестування його 
виробничої діяльності. 

4.5. СКТБ не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним 
особам чи громадянам, крім випадків передачі майна на баланс інших організацій, які відне-
сені до відання НАН України, за її розпорядженням. 
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5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СКТБ 
 
5.1.  СКТБ має право в межах чинного законодавства та згідно з положеннями НАН 

України:  
- вступати в договірні відносини за окремими замовленнями з міністерствами та відом-

ствами, державними, громадськими та іншими організаціями, установами, підприємствами, 
навчальними закладами, спілками, об’єднаннями, товариствами, структурами підприємниць-
кої діяльності та іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами; 
СКТБ вільне у виборі предмету договору, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов го-
сподарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, цьому Статуту та 
Статуту НАН України; 

- виконувати виробничу діяльність з виготовлення та реалізації дослідних та експери-
ментальних видів устаткування та іншу господарську діяльність, що не заборонена законо-
давством України; 

- складати та виконувати плани науково-дослідних та виробничих робіт, вирішувати 
питання їхнього фінансування та матеріально-технічного забезпечення; 

- створювати структурні підрозділи (які не є юридичними особами), формувати творчі, 
виробничі та інші трудові колективи, як тимчасові, так і постійні; 

- визначати правила внутрішнього трудового розпорядку; 
- самостійно встановлювати фонд оплати праці відповідно до діючого законодавства; 
- розробляти структуру та штатний розпис у межах наявного фінансування; 
- вирішувати питання використання колективних, контрактних та інших форм оплати 

праці та елементів внутрішнього госпрозрахунку; 
- визначати перелік професій працівників та робіт зі шкідливими умовами праці відпо-

відно до діючих типових переліків цих професій та робіт за галузями виробництва; 
- встановлювати показники та умови преміювання працівників; 
- у встановленому порядку затверджувати нові та переглядати діючі норми виробітку та 

обслуговування; 
- використовувати, у разі доцільності, суміщення професій працівників з оплатою у 

встановленому законодавством порядку; 
- виступати позивачем у суді, господарському та третейському судах; 
- проводити зовнішньоекономічну діяльність, вступати в установленому порядку в сто-

сунки з іноземними організаціями, фірмами та їх представниками; 
- самостійно або на договірній (контрактній) основі встановлювати ціни та тарифи на 

свою продукцію, послуги та роботи, якщо інше не передбачене чинним законодавством 
України; 

- закуповувати необхідні для діяльності обладнання, сировину, матеріали, паливо та 
інші цінності; 

- закуповувати та використовувати для науково-дослідної діяльності необхідні облад-
нання, матеріали, які мають вміст дорогоцінних металів; 

- здійснювати будівництво, ремонт та реконструкцію основних фондів; 
- згідно з установленим в НАН України порядком списувати з балансу основні фонди 

та малоцінне майно, що морально застаріле, спрацьоване та непридатне для використання; 
- списувати у встановленому порядку дебіторську заборгованість, по якій минув час по-

зивної давності в разі банкрутства боржника; 
- здавати в оренду, передавати в тимчасове користування іншим організаціям будівлі, 

споруди, та інші матеріальні цінності згідно з порядком, діючим в НАН України, при узго-
дженні з Інститутом; 

- вирішувати питання про вступ до спілок, асоціацій та ведення інших форм спільної 
діяльності з організаціями й підприємствами в порядку, визначеному НАН України; 
         - розробляти заходи зі збереження державної та комерційної таємниці; 
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         - СКТБ може створювати на території України, а також за кордоном, філії та відокрем-
лені підрозділи, представництва, які не є юридичними особами. Філії, відокремлені підрозді-
ли та представництва СКТБ діють від імені  СКТБ на основі положень про них, затвердже-
них СКТБ. СКТБ може набувати статусу дилера, офіційного ексклюзивного дистриб’ютора 
компаній на території України. 

5.2.  СКТБ зобов’язане: 
- забезпечувати бухгалтерський, оперативний і статистичний облік згідно з  чинним за-

конодавством України, складати звітність за затвердженими формами і надавати їх у встано-
влений термін відповідним органам та НАН України; 

- дотримуватись вимог цього Статуту та діючого законодавства; 
- дотримуватись встановленого в НАН України порядку управління майном та викори-

стання коштів; 
- дотримуватись  договірних зобов’язань з іншими суб’єктами наукової, виробничої ді-

яльності; 
- дотримуватись вимог трудового законодавства, створювати безпечні умови праці, 

сприяти їх поліпшенню; 
         - приймати та виконувати доведені до нього у встановленому законодавством порядку 
державні замовлення і державні завдання, а також враховувати їх при формуванні виробни-
чої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та вибору 
контрагентів; 
         - погоджувати з Інститутом програму своєї діяльності, що передбачена тематикою Ін-
ституту; 
         - щорічно звітувати про результати виробничо-господарської діяльності перед дирекці-
єю Інституту та Президією НАН України.  
 

6. УПРАВЛІННЯ  СКТБ 

          6.1.  СКТБ очолює директор, який призначається та звільняється за поданням директо-
ра Інституту, за контрактом, який укладає з ним Президія НАН України. 
          6.2. Директор: 

6.2.1.  Відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту визначає загаль-
ні напрями техніко-економічного та соціального розвитку СКТБ. 
          6.2.2. Здійснює наукове і загальне керівництво СКТБ, вирішує питання діяльності 
СКТБ, визначає структуру та штати. 
          6.2.3. Створює науково-технічну раду СКТБ та бюро науково-технічної ради СКТБ 
(далі НТР СКТБ та бюро НТР СКТБ) і здійснює керівництво їх роботою. 
          6.2.4. Визначає умови оплати праці працівників СКТБ згідно з законодавством України 
за поданням керiвникiв пiдроздiлiв. 
          6.2.5. Виконує інші функції, які стосуються організації діяльності СКТБ. 
          6.2.6. Призначає на посаду та звільняє заступників директора, керівників та спеціаліс-
тів підрозділів, апарату управління, структурних підрозділів СКТБ, інших працівників СКТБ; 
переводить працівників  на іншу посаду у випадках виробничої необхідності, згідно з зако-
нодавством України. В разі потреби вирішення кадрових питань узгоджує їх з дирекцією Ін-
ституту та бюро НТР СКТБ. 
          6.2.7. Несе повну відповідальність за виконання зобов’язань СКТБ, його фінансовий 
стан та поточну діяльність СКТБ. 
          6.3.  Директор СКТБ має такі права та зобов’язання: 

 6.3.1. Представляти СКТБ в усіх установах, громадських організаціях та закордонних 
фірмах і представництвах. 

 6.3.2. Виступати від імені СКТБ в судах, господарських та інших установах, а також 
доручати окремим особам ведення адміністративних, фінансових, судових та господарських 
справ СКТБ. 
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6.3.3. Розпоряджатися коштами та іншими матеріальними засобами виробництва, укла-
дати договори, вживати необхідні заходи щодо матеріально-технічного забезпечення, капіта-
льного будівництва та ремонту основних засобів. 

6.3.4. Підписувати претензії та позови. 
6.3.5. У відповідності до діючого в СКТБ Положення заохочувати співробітників за ви-

соку якість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, зразкове виконання тру-
дових обов’язків, високі досягнення в праці, виконання особливо важливих робіт та інші ус-
піхи в роботі. 

6.3.6. Накладати у встановленому порядку дисциплінарні стягнення на співробітників 
СКТБ. 

6.3.7. Видавати доручення, в тому числі з правом передоручення. 
6.3.8. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції. 
6.3.9. Організовувати   контроль   за виконанням планів науково-технічних та виробни-

чих робіт, забезпечувати виконання рішень НТР СКТБ, керівництва Інституту та НАН Укра-
їни, органів державної влади, контролювати роботу всіх підрозділів СКТБ та окремих пра-
цівників. 

6.3.10. Організовувати відповідно до чинного законодавства та цього Статуту добір, пі-
дготовку і розстановку кадрів, сприяти підвищенню кваліфікації працівників. 

6.4. Заступник директора з наукової і економічної роботи має такі права та обов’язки: 
6.4.1. Забезпечувати раціональне використання грошових коштів підприємства. 
6.4.2. Забезпечувати необхідні фінансово-економічні умови для успішного виконання 

планів науково-дослідних, технологічних, дослідно-конструкторських робіт для своєчасного 
проведення грошових розрахунків за ними, виконання фінансових планів і додержання пла-
тіжної дисципліни. 

6.4.3. Контролювати виконання фінансово-економічних планів відділів та підрозділів 
СКТБ і оперативно впливати на їх успішне виконання. 

6.4.5. Виконувати інші обов’язки, що покладені на директора, за його дорученням в разі 
його відсутності. 

6.5. Трудовий колектив. 
6.5.1. Трудовий колектив становлять всі громадяни, які беруть участь своєю працею у 

діяльності СКТБ на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові 
відносини з працівниками СКТБ. 

6.5.2. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового 
колективу. 

6.5.3. Трудовий колектив СКТБ розглядає і затверджує проект колективного договору. 
6.5.4. Колективний договір укладається між директором СКТБ і трудовим колективом. 

Збори уповноважених трудового колективу представляють інтереси всіх працівників СКТБ. 
Колективний договір регулює виробничі, трудові і економічні відносини трудового колекти-
ву з адміністрацією СКТБ, питання охорони праці, соціального розвитку, участі працівників 
у використанні прибутку СКТБ. 

6.5.5. Сторони, які уклали колективний договір, не менше одного разу на рік взаємно 
звітують про його виконання на зборах трудового колективу. 

     6.6.  Науково-технічна рада СКТБ та бюро НТР: 
6.6.1. НТР є колегіальним дорадчим органом управління науковою, науково-технічною 

та господарською діяльністю СКТБ. НТР СКТБ формується з керівників структурних під-
розділів, провідних фахівців у кількості 15 осіб. Не  менш  як  три  чверті  складу НТР обира-
ється таємним або відкритим голосуванням колективу наукових та інженерно-технічних  
працівників, а решта її членів призначається наказом директора СКТБ. Директор СКТБ та 
його заступник з наукової і економічної роботи є членами НТР за посадою.  

 Головою НТР за посадою є  директор СКТБ, заступником голови НТР – його заступник 
з наукової і економічної роботи.  



 8 

6.6.2.  До складу НТР СКТБ можуть бути введені або запрошені провідні вчені і спеціа-
лісти, які працюють в Інституті та інших установах. З метою представництва інтересів тру-
дового колективу до складу НТР СКТБ може входити представник трудового колективу чи 
голова профспілкового осередку СКТБ (за згодою). 

6.6.3.  Розв’язання поточних питань здійснює бюро НТР СКТБ в складі 5-7 членів, які 
обираються з членів НТР СКТБ загальними зборами колективу СКТБ. Керівництво бюро 
НТР СКТБ так само, як і НТР СКТБ, покладається на директора СКТБ, а на випадок 
вiдсутностi директора СКТБ  на його заступника з наукової і економічної роботи.   

6.6.4. Регламент роботи НТР розробляє і затверджує директор СКТБ, а на випадок 
вiдсутностi директора СКТБ його заступник з наукової і економічної роботи. 

6.6.5. Засідання НТР СКТБ та бюро НТР СКТБ проводиться в строки за потребою. Рі-
шення приймається більшістю голосів. Звіт про свою діяльність бюро НТР СКТБ подає на 
чергове засідання НТР СКТБ, але не рідше, ніж 1 раз на рік. 

 6.6.6.  НТР СКТБ та бюро НТР СКТБ : 
- визначає перспективні напрями наукової та науково-технічної діяльності; 
- здійснює науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних, дослі-

дно-конструкторських та технологічних досліджень; 
- розглядає та затверджує поточні плани наукових, дослідно-конструкторських та тех-

нологічних досліджень; 
- погоджує проект Статуту СКТБ, зміни та доповнення до нього; 
- пропонує форми та системи оплати праці; 
- пропонує правила внутрішнього розпорядку; 
- пропонує порядок надання вихідних днів та відпусток; 
- визначає розмір накладних видатків, відрахувань у фінансовий резерв, у фонд розвит-

ку виробництва та соціальний розвиток колективу, пропонує  заходи із забезпечення соціа-
льного захисту інтересів трудящих відповідно до чинного законодавства; 

- розглядає та застосовує розміри видатків, що не передбачені кошторисом, визначає 
джерела покриття видатків на ці цілі; 

- розглядає питання реорганізації та припинення діяльності СКТБ; 
- розглядає питання  призначення або звільнення директора СКТБ; 
- розглядає та затверджує зміни структури СКТБ; 
- за поданими звітами оцінює діяльність підрозділів та дирекції СКТБ (за наслідками 

чергового кварталу); 
- вирішує інші питання діяльності СКТБ, що визначені його Статутом. 

 
7. ГОСПОДАРСЬКО-ВИРОБНИЧА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
         7.1. СКТБ самостійно здійснює свою виробничо-господарську діяльність на принципах 
господарського розрахунку, несе відповідальність за її результати,  виконання взятих на себе 
обов’язків перед державою, партнерами та трудовим колективом згідно з чинним законодав-
ством України. 
         7.2. СКТБ спільно з Інститутом планує свою діяльність і визначає перспективи розвит-
ку, виходячи з передових науково-технічних розробок, робіт, послуг, необхідності забезпе-
чення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення доходів його праців-
ників. 
         7.3. Основу планів СКТБ складають роботи, що виконуються за угодами та договорами, 
безпосередньо пов’язаними з конструкторсько-технологічним забезпеченням наукових дос-
ліджень та науково-технічних розробок Інституту, а також угоди та договори з іншими спо-
живачами (покупцями) робіт та послуг. 
         7.4. СКТБ зобов'язане приймати та виконувати  доведені  до  нього  в  установленому   
законодавством порядку   державні   замовлення,  враховувати  їх  при  формуванні виробни-
чої  програми,  визначенні  перспектив свого економічного і соціального  розвитку  та  виборі 
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контрагентів, а також складати і виконувати  річний та з поквартальною розбивкою фінансо-
вий план на кожен наступний рік. Фінансовий  план  підлягає затвердженню Президією НАН 
України до 1 вересня року, що передує плановому. 
         7.5. Відносини СКТБ з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх 
сферах діяльності здійснюється на підставі угод та укладених договорів. 
         7.6. СКТБ самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробниц-
тва, а саме: придбання та використання необхідного устаткування, засобів транспорту і 
зв’язку, демонстраційної апаратури, комп’ютерів та іншої електронної техніки, аудіовізуаль-
них засобів, друкарської і розмножувальної техніки, іншого рухомого майна та матеріальних 
ресурсів в організаціях незалежно від їх форм власності за укладеними договорами, в тому 
числі за договірними цінами, а також шляхом придбання на дрібнооптових, спеціалізованих 
базах, в роздрібній торгівлі. 
         7.7. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської дія-
льності СКТБ є прибуток. Прибутком СКТБ, після сплати податків до державного та місце-
вого бюджетів та інших обов’язкових платежів, відповідно до  затвердженого  фінансового 
плану з урахуванням вимог чинного законодавства, самостійно розпоряджається СКТБ.   
         7.8.  СКТБ самостійно визначає форми, системи і розміри оплати праці працівників. 
         7.9.  СКТБ може надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні 
кошти і встановлювати відсотки за їх використання. 
         7.10. Всі розрахунки СКТБ (включаючи платежі до бюджету і виплату заробітної плати) 
проводяться в календарній черговості надходження розрахункових документів (настання 
строків платежів). Розрахунки СКТБ за своїми зобов’язаннями проводяться в безготівковому 
та готівковому порядку через установи банків відповідно до правил здійснення розрахунко-
вих та касових операцій, затверджених Національним банком України. 
         7.11. СКТБ самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Валютна виручка за-
раховується на валютний рахунок СКТБ і використовується самостійно. Валютні відраху-
вання до бюджету проводяться з валютної виручки СКТБ після відрахування прямих валют-
них затрат, зроблених СКТБ із своїх валютних коштів. Ставки відрахувань на користь дер-
жавного та місцевого бюджетів регулюються законами України. 
         7.12. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здо-
ров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, 
вирішуються трудовим колективом відповідно до колективного договору та чинного законо-
давства України. 
         7.13. СКТБ зобов’язане забезпечити для всіх працюючих безпечні та нешкідливі умови 
праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну 
їх здоров’ю та працездатності. СКТБ здійснює підготовку кваліфікованих робітників та спе-
ціалістів, їх економічне і професійне навчання.   

 7.14. СКТБ має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові від-
пустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також заохочувати працівників підпри-
ємств та установ, які обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу. 

  7.15. Працівник СКТБ, який став інвалідом внаслідок нещасного випадку або профе-
сійного захворювання, може забезпечуватися додатковою пенсією незалежно від розмірів 
державної пенсії відповідно до умов колективного договору. 

  7.16. У разі смерті працівників СКТБ при виконанні ними службових обов’язків СКТБ 
добровільно або за рішенням суду забезпечує сім’ю працівників допомогою відповідно до 
законодавчих актів України. 

 
8. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ СТАТУТУ СКТБ 

 8.1. Статут СКТБ, ухвалений бюро НТР СКТБ, після погодження з дирекцією Інститу-
ту, затверджується і реєструється в Президії НАН України та в Державній адміністрації Пе-
черського району м. Києва. Подальші зміни та доповнення до Статуту затверджуються в та-
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кому ж порядку. Зареєстрований Статут зберігається в СКТБ та Державній адміністрації Пе-
черського району м. Києва. 

 
9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СКТБ 

 
         9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або припинення 
діяльності СКТБ проводяться за поданням Інституту та за рішенням Президії НАН України 
чи за рішенням суду або господарського суду. 

9.2. Діяльність СКТБ припиняється також у випадках: 
- грубого порушення статутної діяльності; 
- банкрутства; 
- на інших підставах, передбачених законодавством України. 

         9.3. Припинення діяльності СКТБ здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною 
Президією НАН України. 
         9.4. Після припинення діяльності СКТБ його майно переходить у розпорядження Пре-
зидії НАН України. 
           


