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I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Криворiзький ботанiчний сад НацiональноТ академiТ наук УкраТни
(Даri КБС НАН УкраiЪи) е державною бюджетною неприбутковою
НаУкоВоЮ установою, що заснована на державнiй власностi, перебувае у
ВiДаннi НацiональноТ академiТ наук УкраiЪи та входить до складу Вiддiлення
заг€LпьноТ бiологii FIAH УкраiЪи.

1.2. КБС НАН УкраТни створений згiдно з постановою Президii
АкадемiТ наук Украiни вiд 20 травня 1992 р. J\Ъ 144.

1.З. КБС FIАН УкраiЪи створений i дiе з метою вирiшення акту€шьних
ПРОбЛем роЗвитку фундамент€Lпьних i прикладних дослiджень у галузi
бiОлОгiТ Та природничих наук; збереження iншорайонних i мiсцевих видiв
РОСЛИН шляХом створення й активного поповнення ботанiчних колекцiй;
ВИВЧеННЯ аКлiматизацii, селекцiТ видiв cBiToBoi й аборигенноi флори;
РОЗМНОЖеННя рослин i наступного ik ефективного господарського
ВИКОРиСТаНня; отримання нових та узаг€шьнення наявних знань про Природу;
Пiдготовки висококвалiфiкованих наукових кадрiв; сприяння задоволенню
СОЦiальниХ, економiчних i культурних,потреб населення та iнновацiйному
розвитку Украiни.

ДЛЯ КБС НАН Украiни наукова та науково-технiчна дiяльнiсть с
основною.

l_

1.4. КБС НАН Украiни дiс вiдповiдно до КонститучiТ УкраТни, законiв
УкраiЪи <Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть> i <Про природно-
ЗаПОвiДниЙ фо"дu та iнших aKTiB законодавства, Статуту Нацiональноi
аКаДеМii НаУк УкраТни, Основних принципiв органiзацii та дiяльностi
НаУКОвоi Установи НАН УкраiЪи, нормативних aKTiB НАН УкраТни та цього
Статуту.

1.5. КБС НАН Украiни вiдповiдно до Закону УкраТни "Про природно-
заповiдниЙ фонд Украiни" входить до складу природно-заповiдного фоrrду
Украiни як об'ект заг€Lпьнодержавного значення i мас об'екти, що становлять
нацiональне надбання.

1.б. кБС НАН УкраТни е юридичною особою, мас круглу печатку зi
cBoiM НаЙменУванням, iншi печатки та штампи, бланки, необхiднi для
ведення дiловодства, самостiйний баланс, рахунки у нацiональнiй та
iноземнiй валютi, вiдкритi вiдповiдно до законодавства Украiъи, а також
може мати товарний знак, який рееструеться в установленому порядку,
еМбЛемУ, Веде дiловодство та бухгалтерський облiк згiдно iз законодавством
УКРаТни. КБС НАН УкраТни мае право укладати угоди, набувати майнових та
немайнових прав, нести вiдповiдальнiсть, бути п i вiдповiдачем у
судi вiдповiдно до законодавства.

Статут та змiни до нього розробляе дире fни i пiсля
обговорення у колективi наукових працiвни
НАН УкраТни.
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Статут та змiни до нього затверджуються Президiсю НАН Украiни.
1.7. КБС FIAH УкраТни е регiональним центром органiзацii екологiчноi

освiти та виховання населення з метою формування екологiчноТ свiдомостi та
залучення людей до збереження природноТ спадщини. Щля цього в КБС НАН
УкраТни використовуються колекцiТ живих рослин, створюються спецiальнi
експозицiТ, прокладаються екологiчнi стежки, видасться науково-популярна
лiтература, путiвники, буклети та iншi видання на паперових та електронНИх
носiях, органiзовуються лекцii, семiнари, виступи в пресi, на ралiо i

телебаченнi тощо.
1.8. КБС НАН УкраТни е базою для навчання студентiв вищих

навч€шьних закладiв, TexHiKyMiB, учнiв лiцеiв, училищ, шкiл, слухачiв KypciB
пiдвищення квалiфiкацiТ та ik працiвникiв тощо. Навчально-виховна робота
навчаJIьних закладiв на територii КБС НАН Украiни проводиться на ocHoBi

угод, укладених з iх адмiнiстрацiями.
1.9. HayKoBi дослiдження на територii КБС FIАН УкраТни можуть

здiйснюватись iншими науково-дослiдними установами та органiзацiями на

ocHoBi единих програм i планiв науково-дослiдних робiт чи спецiаЛьних УГоД
мiж цими установами i органiзацiями та адмiнiстрацiсю КБС НАН Украiни.

1.10. КБС НАН Украiни пiдлягас обов'язковiй державнiЙ атестацiТ в

порядку, визначеному законодавством.
1.11. КБС НАН УкраiЪи не рiдше одного разу на 5 рокiв,звiтуе про

свою наукову i науково-органiзацiйну дiяльнiсть перед Вiддiленням загальноТ

бiологii НАН УкраiЪи або перед Президiсю НАН УкраiЪи в разi потреби.
|.|2. Повне найменування КБС НАН УкраТни украiнською мовоЮ -

Криворiзький ботанiчн ий сад Нацiональноi академii наук УкраТни.
Повне найменування КБС НАН УкраТни англiйською мовою - Kryvyi

Rih Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine.
Скорочене найменування украТнською мовою _ КБС НАН Украiни.
Скорочене найменування англiйською мовою - KBG of NASIJ.
1.13 Мiсцезнаходження КБС НАН Украiни: 50089, м. КривиЙ Рiг, вул.

Маршака, 50.

П. OCHOBHI ЗАВДАННЯ КБС НАН УКРАiНИ

2.|. Наукова дiяльнiсть КБС НАН Украiни здiйснюеться за такими
основними напрямами HayкoBoi дiяльностi:

iнтродукцiя та аклiматизацiя нових перспективних видiв рОСЛИН,

вивчення фiзiолого-бiохiмiчних i анатомо-морфологiчн ливостеи lx
стiйкостi та адаптацiI до дii екологiчних чин и

антропогенного походження ;

- HayKoBi основи збереження фiторiзноманiття тепу;

охорона, генетико-селекцiйне збагачення та
бiологiчного рiзноманiття ;
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- розробка наукових основ рекультивацiI порушених промисловiстю

земель та iх практичне чпро"чдiеЕня; iнвентаризацiя та реконструкцiя

насаджень мiських i промислових територiй; ландшафтний дизайн i

озеленення закритих примiщень,
2.2. Осlловним завданням КБС НАН УкраТни е:

2.2.|.ПровеДенняфУндаменТалЬнихТаПрИкЛаДнИхНаУкоВих
дослiджень, спрямованих на створення колекцiй рослин рiдкiсних,

зникаючих, ендемiчних та господарсько-корисних видiв мiсцевоТ i cBiToBoT

флори, ix вивчення, пiдготовка пропозицiй щодо iх практичного

використання, а також всебiчне сприяння ефективному розвОязанню

екологiчних, економiчних i соцiальних проблем держави вiдповiдно до

напрямiв дiяльностi.
2.2.2. Проведення на територiТ степовоТ зони Украiни монiторингу

видового складу рослин, ,rроr"оaування його змiн зztлежно вiд змiни

екологiчних i клiматичних факторiв 
нерозривному2.2.З. Вивчення рослинного покриву степовоl зони у

зв'язку з рослиннiсъю Украiни, виявлення закономiрностей його

,рu".форruцЙ у часi, тrрогнозування змiн у майбутньому,' 
2.2.4. Визначення об'сктiв природи, якi мають охоронятися, та lx

поглиблене дослiдження.
2.2.5. Проведення науково-технiчних (експериментzlJIьних) розробок,

що базуються на наукових знаннях, отриманих у результатi'наукових

дослiджень чи практичного досвiДУ, з метою доведення таких знань до стадiТ

ПРаКТИЧН.;'"1f#J*ТuТfi*о"о-технiчних 
послуг в рамках виЗНаЧеНИХ

наукових напрямiв.
2.2.7. Про".д."ня науковоi i науково-технiчноi експертизи в рамках

""""u";.;Ъ:f;НХ;rК;Н#l";хкадрiввищоiквалiфiкацiiчерезаспiранцру,
2.2.9. Забезпечення високоi якостi наукових дослiджень 1 науково-

технiчних (експериментальних) розробок, систематичне накопичення l

узагаJIьнення наукових результатiв, створення умов для реztлiзацiТ творчих

можливОстей наукового колективу та соцiальнlй захист працiвникiв,

2.2.10.Збереженняiрозви'окнаУкоВоiiнфрасТрУктУри.ЗабезпеЧення
.б.р.*.""" i .поповнення 

колекцiйних фондiв i наукових об,сктiв, що

становлять нацlонаJIьне надбання,

2.2.I|.IнформУВаннячереЗзасоби.масовоТiнформачiТширокоТ
громадськостi про результати свосТ дiяльностi,

2.З. КБС НАН УкраТни вiдповiдно до 
ayKoBi

напрями свосi дiяльностi та подае ix на затвердж_ення Тни
LUrrх

Пiд час визначен науковоТ тематики враховую

.Oo'pi", Президii Вiддiлення загаJIьноi бiологii
t
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рекомендацiТ наукових рад, рiшення Ради ботанiчних садiв i дендропаркiв
украiни, Мiжнародноi Ради ботанiчних садiв з охорони рослин, Укратнського

ботанiчного товариства.
2.з.2. Органiзус та проводить науково-дослiднi роботи вiдповiдно до

затверджених основних наукових напрямiв дiяльностi та поточних
(щорiчних) планiв наукових дослiджень i науково-технiчних
(експериментальних) розробок. Для проведення дослiджень в кБс нАн
украiни закладаються i розширюються iснуючi колекцiт, створюються

експериментальнi дiлянки, цiльовi лабораторii, гербарiй; проводяться

експедицii длЯ вивченнЯ рослиН i попоВненнЯ колекцiйних фондiв,
здiйснюсться обмiн, продаж i купiвля насiння, живих рослин вiд рiзних
установ, органiзацiй та окремих громадян.

2.З.З. Здiйснюс первинний облiк кадастрових вiдомостей.
2.з.4. Вивчае, аналiзуе та узагаJIьнюе досягнення cBiToBoi науки за

профiлем головних науково-дослiдних тематик КБС нАН Украiни i визначас

можливостi ix використання в ycix сферах життя суспiльства, бере участь у

розробцi i реалiзацii мiжнародних програм i проектiв.
2.з.5. За доРУченням нАН УкраТни або з власноi iнiцiативи розробляе

прогнози, iнформацiйно-аналiтичнi матерiали, пропозицii, рекомендацiт в

галузi ботанiки та екологiт, здiйснюс наукову та науково-технiчну експертизу

в цих гсLлузях вiдповiдно до договорiв, укладених з фiзичними та

юридичними особами в установленому законодавством порядку.
2.з.6. Бере участЬ у конкурсах наукових проектiв, науково-технiчних

розробок i конкурсах на отримання грантiв, у тому числi мiжнародних, за

результатами яких забезпечус виконання вiдповiдних дослiджень i заходiв.

2.з.7. Органiзус i проводить конференцii, наради, симпозiуми,
виставки, HayKoBi школи, в тому числi мiжнароднi.

2.з.8 кБС ндН Украiни мае власний офiцiйний веб-сайт, забезпечуе

розмiщення на ньому iнформацii про ocHoBHi HaykoBi напрями, структуру та

результати свосi дiяльностi, здiйснюс регулярне оновлення зазначенот

iнформацii, а також сприяе висвiтленню в засобах масовоi iнформацiт та

соцiальних мережах вагомих досягнень i важливих подiй в життi кБс нАн
Украiни та iнших наукових матерiалiв, що становлять суспiльний iHTepec.

2.З.9. Здiйснюе iнформацiйну та видавничу дiяльнiсть для публiкачii

результатiв проведених наукових дослiджень та матерiалiв наукового,

освiтнього i просвiтницького характеру.
2,3.10. Здiйснюе на неприбуТковiй ocHoBi обмiн друкованими

виданнями та iншими видами HociTB iнформацiт з органiзацiями та фондами в

YKpaiHi i за кордоном.
2.З.|1. Проводить конкурси на замiщення ва

працiвникiв, атестуе працiвникiв КБС FIАН УкраТни.
аукових
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2.З.l2. Провадить освiтню дiяльнiсть у сферi вищоi освiти, надас

ocBiTHi послуги шляхом пiдготовки наукових кадрiв через аспiрантуру,
стажування, в тому числi за кордоном, а також через iншi форми.

2.З.|3. Мас право створювати у встановленому законодавством УкраТни

порядку спецiалiзованi вченi ради iз захисту дисертацiй за спецiальНОсТяМИ

вiдповiдно до основних наукових напрямiв дiяльностi КБС НАН УКРаТНИ.

2.З.|4. Розробляе структуру та штатний розпис у межах наявних коштiв
i затверджус його в установленому в НАН Украiни порядку.

2.З.|5. Заохочус працiвникiв вiдповiдно до Положення КБС НДН
УкраiЪИ прО премiювання, здiйснюе iншi види стимулювання працi

спiвробiтникiв. Установлюе i змiнюс згiдно з чинним законодавствоМ У
межах фонду заробiтноi плати посадовi оклади працiвникiв, визначае

порядок встановлення до посадових окладiв надбавок.
2.З.|6.Укладас угоди i договори про наукове та науково-технiчне

спiвробiтництво з органiзацiями та iншими юридичними особами, У ТОМУ

числi iноземними й мiжнародними, бере участь у виконаннi мiжнароДних
наукових та науково-технiчних про|рам i проектiв, здiйснюс обмiн УЧеНИМИ
та стажерами у встановленому законодавством порядку.

2.З.l7. Бере участь у дiяльностi наукових товариств, асоцiацiй, спiлок i

союзiв, в тому числi iноземних та мiжнародних, на правах ik членiв, веДе iншi

форми спiльноi дiяльностi вiдповiдно до законодавства Украiни. l

За погодженням з НДН Украiни може входити до об'еднань
юридичних осiб з метою виконання своТх статутних завдань iз збереженняМ

статусу юридичноТ особи та фiнансовоi самостiйностi.
2.З.l8. Може виступати засновником та спiвзасновником

господарських товариств та брати участь у формуваннi статутного капiталУ

таких господарських товариств виключно шляхом внесення до нього

майнових прав на об'екти iнтелектуальноi власностi, виключнi майновi права

на якi зберiгаються за КБС FIАН Украiни.
2.З.|9. Веде булiвничтво, реконструкцiю, & також капiтальниЙ ремОНТ

cBoix основних фондiв, об'ектiв наукового, житлового та iншого соцiального
призначення згiдно з чинним законодавством.

2.З.20. Надае платнi послуги за перелiком, визначеним законодавством

для бюджетних наукових установ та бюджетних установ природно-
заповiдного фонду, то вiдповiдно до цього Статуту.

2.З.21. Набувас майнових прав на об'скти iнтелекту€tльноi власностi
(науково-дослiднi розробки, патенти, винаходи тоrцо) у всТаноВЛеНОМУ

законодавством порядку, в тому числi вiдповiдно до угоди зi свотми

науковими спiвробiтниками i працiвниками, згiдно з якою автори е

суб'ектами права на об'скти iнтелектуальноi власностi Hi в КБС
НАН Украiни.

2.З.22. Здiйснюе обробку персон€Lльних дани
Украiни <Про захист персон€Lльних даних). 3

ом.Щиректор КБС НАН Украiни,

д.б.ts., проф" Коршиков l"l.
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2.з.2з. У визначеному ндН УкраТни порядку подас щорiчнi звiти про

наукову та науково-органiзацiйну дiяльнiсть.
2.з.24. Здiйснюе iншу дiялънiсть вiдповiдно до законодавства та цього

Статуту.
2.4. кБС FIдН УкраТни мае право на укладення договорlв оренди

майна, у тому числi нерухомого, що облiковуеться на його балансi, а також

договорiВ продажУ майна в порядКу, встановленому в НАН Украiни.
Кошти, що отриманi вiд оренди або продажу майна (KpiM нерухомого

майна), В повному обсязi спрямовуються на виконання його статутних

завданъ.
2.5. Yci види дiяльностi, якi згiдно iз законодавствоМ потребуютЬ

спецiальних дозволiв чи лiцензiй, можуть здiйснюютъся КБС мН Украiни

лише пiсля ix отримання.

IIL СТРУКIУРА КБС НАН УКРАiНИ

з.1. Структура кБС нАН Украiни розробляеться дирекцiею,

розглядаетъся вченою радою та затверджусться Вiддiленням загальноi

бiологii НАН Украiни.
З.2. основною структурною одиницею кБС нАН УкраТни е науковий

пiдроздiл, у штатi якого посади наукових працiвникiв становлять не менш як

50 вiдсоткiв.
з.3. У cтpyкTypi кБС ндН Украiни можуть бути: вiддiл, лабораторiя,

наукова бiблiотека, науковиЙ гербарiЙ, наукОво-технiчний apxiB,

адмiнiстративно-господарська частина, група
у кБС ндН Украiни можуть створюватись тимчасов1 HayKoBl колективи,

в тому числi на контрактнiй ocHoBi, що органiзовуються на певний строк

для розв'язання конкретних завдань.
з.4. кБс FIдН Украiни може створювати фiлiТ i HayKoBi вiддiленНя на

правах структурного пijроздiлу КБС FIАН Украiни, а також iншi cTpyKTypHi

пiдроздiли без прав юридичноi особи, що дiють за положеннями,

затвердженими наказом директора пiсля погодження з вченою радою кБс
НАН Украiни.

з.5. з метою надання доступу до унiкального обладнання для

проведення наукових дослiджень i науково-технiчних (експеримент€Lльних)

рЬзробок вiтчизняними та iноземними вченими за рiшенням Президii нАн
украiни можуть утворюватися центри колективного користування науковим

обладнаНням У формi структуРногО пiдроздiлу КБС ндН УкраТни.

З.6. З метою пiдтримки та розвитку фу дослiджень на

cBiToBoMy piBHi, нових перспективних мiждисциплi в наукових

дослiджень i науково-технiчних розробок, коорди

ефективного використання фiнансових, матерiал

pecypciB за визначеним науковим напрямом наук

flиректор КБС НАН Украiни,

д.б,н., flрsФ- Коршиков 1.1.
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може входити до державноi кJIючо:оТ лаб:ryЧii як Об'еДНаННЯ :irY:лУ,::
наукових установ та унiверситетiв, :::l."j:::,"*ч€Lпьних 

закJIадlв, на основ1

договору про спlльну наукову дiяльнiсть у порядку, визначеному законом,

Iч.ФIнАнсоВЕТАМАТЕРIАЛЬно.ТЕхнILIнЕ
ЗАБВЗПЕЧЕнняДIяЛъноСТIкБСнАнУкРдIнИ

4.|. ФiнансоВе забеЗпеченнЯ дiяльностi кБС ндН УкраТни

здiйснюсться за рахунок коштiв ,щержавного бюджету Украiни, що

складаеться з загаJIъного та спецi о""о.о (власнi надходження) фондiв

державного бюджету, та його майнового комплексу,

4.2. Фiнансування основноi дiяльностi КБС нАН Ук.паjну здiйснюсться

у межах видаткiв, передбачених у кошторисах на зазначен1 цlл1.

Фiнансування робiт за окремими науковими i науково-технiчними

програмами та проектами, виконавцем яких е КБС ндН УкраТни, а також

надання йому грантiв ндн Укратни здiйснюсться вiдповiдно до

затвердженого в НАН Украiни порядку,

4.3. Фiнансування кБС ндН Украiни може здiйснюва,гися за рахунок

iнших джерел, не заборонених законодавством Украiни,

4.4. власнi надходження кБс ндн укратни отримуються додатково до

коштiв загаJIъного фо"ду державного бюджету i вiдповiдно до, чинного

законодавства включаються до спецiального фонду,
власнi надходження складаються iз коштiв, отриманих в

установленому порядку як плата за надання послуг кБС ндН Украiни згiдно

з основною дiяльнiстю, вiд додатковоi (господарськоi) дiяльностi: доходи вiд

виконання госпрозрахункових робiт, вiд реалiзачii посадкового матерiалу,

насiння, KBiTiB, плодiв, вiд проведення виставок, фестивалiв,.продажу вхiдних

квиткiв, надання iнших пJIатних послуг; науково-технiчноi, iнформацiйноТ,

зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi за профiлем кБС ндН Украiни; вiд плати

за надання майна в оренду, Вiд реалiзачiт в установленому порядку майна

(KpiM нерухомого майна); гранти, дарунки, благодiйнi внески i

пожертвування фiзичних ,u ,ор"дичних осiб (в т,ч, з-за кордону), кошти

пiдприемств, установ, органiзацiй та громадян; вiд участi в дiяльностi

пiдприем.r" ,i змiшаною формою власностi та iншi незабороненi чинним

законодавством надходження коштiв,

Власнi надходження кБС FIдН Украiни спрямовуються на виконання

статутних завдань та використовуються згiдно з чинним законодавством,

4.5. кБс ндн Украiни самостiйно розпоряДжаетьсЯ доходамИ та

iншими надходженнями, одержаними вlд дозволених

законодавством платних послуг, TaKi кошти не мо

держави.

.Щиректор КБС НАН Украiни,

д.6"я., прЕФ. Норшиков 1.1.
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4.6. КБС НАН Украiни використову€ доходи виключно для
фiнансування видаткiв на свос утримання, реалiзацiТ мети (цiлей, завдань) та
напрямiв дiяльностi, визначених цим Статутом.

КБС НАН УкраiЪи забороняеться розподiляти отриманi доходи або ix
частину серед засновникiв (учасникiв), його членiв, працiвникiв (KpiM оплати
ix працi, нарахування единого соцiального внеску), членiв органiв управлiння
та iнших пов'язаних з ними осiб.

4.7. КБС НАН Украiни може за рiшенням вченоТ ради КБС НАН
УкраТни в порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни,
зараховувати власнi надходження, отриманi вiд плати за послуги, що
надаються ними згiдно з основною дiяльнiстю, благодiйну допомогу, гранти
(включаючи кошти, що надходять вiд вiтчизняних та iноземних замовникiв
для реzlлiзацii наукових, науково-технiчних та iнновацiйних проектiв) на
спецiальнi реестрацiЙнi рахунки, вiдкритi в територiальних органах
центраJIьного органу виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у
сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, або рахунки,
вiдкритi в установах банкiв державного сектору в порядку, встановленому
законодавством.

Зазначенi доходи включаються до кошторису КБС НАН Украiни i
можуть використовуватися на оплату витрат, пов'язаних iз здiйсненням та
популяризацiею науковоi дiяльностi, оплату працi, придбання майна i його
обслуговування, капiтальне будiвництво та ремонт примiщень тощо у межах
статутноi дiяльностi КБС НАН УкраiЪи.

4.8. КБС НАН Украiни мас право в межах фонду заробiтноТ плати за

рахунок видiлених з державного бюджету коштiв та власних коштiв
установлювати та здiйснювати заохочувальнi виплати, установлювати до
посадових окладiв надбавки тощо вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни.

4.9. КБС FIАН Украiни в tIорядку, встановленому чинним
законодавством, визначае цiни й тарифи на власну продукцiю й послуги, у
т.ч. плату за вiдвiдування КБС НАН Украiни, розмiри яких установлюються
та затверджуються рiшенням ученоТ ради КБС НАН Украiни, i мас право
змiнювати ix з€tлежно вiд пори року, виду культурно-просвiтницькоТ
дiяльностi та витрат.

4.10. Щля фiнансування природоохоронних заходiв може створюватися
цiльовий екологiчний фонд КБС FIAH УкраТни, який дiе згiдно зi статтею 48
Закону Украiни <Про природно-заповiдний фонд Украiню> та вiдповiдно до
Положення про екологiчнi фонди природних заповiдникiв, бiосферних
заповiдникiв, нацiональних природних паркiв, ботанiчних садiв,
дендрологiчних та зоологiчних паркiв, яке затвер, центральним
органом виконавчоi влади в галузi охорони на родного

нз

flирекгор КБС НАН Украiни,
д.б-tl,, прф- Коршиков 1.1.

криворlзькийсередовища.
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4.||. Що матерiально-технiчноI бази КБС НАН УкраТни нЕuIежать

булiвлi, споруди, земельнi дiлянки, комунiкацii, обладнання, транспортнi
засоби, службове житло, колекцiйнi фонди, науковий гербарiй, наукова
бiблiотека та Bci iншi матерiагrьнi цiнностi, нематерiальнi активи.

Майно, що становить матерiально-технiчну базу КБС НАН УкРаТНИ,

закрiплюеться за ним на ocнoBi права оперативного управлiння.
4.|2. КБС НАН Украiни мас право використовувати н€uIежне ЙомУ

майно для участi у цивiльних вiдносинах, у тому числi Для веДеНня

фiнансово-господарськоТ дiяльностi, будiвництва об'ектiв наукового та

соцiального призначення вiдповiдно до цiлей ix утворення та в межах

цивiльноi правоздатностi.
4.1З. На нерухоме майно КБС НАН УкраТни, що перебувас у його

вiданнi, не може бути звернено стягнення за претензiями кредиторiв.
4.I4. Вiдчуження нерухомого майна КБС НАН Украiни здiйснюеться з

дозволу Президii НАН УкраiЪи в порядку, визначеному законодавством.
4.15. Безоплатне передання майна, яке знаходиться на балансi КБС

НАН Украiни, на баланс iншоi органiзацii, яка перебувас у вiдаНнi FIАН
УкраТни, здiйснюсться без оподаткуЬання, якщо пiдставою для такого
передання с рiшення ПрезидiТ НАН Украiни.

4.|6. Земельна дiлянка КБС НАН Украiни з yciMa природними
ресурсами становить 52,4 га, згiдно з ,Щержавним Актом на право портiйного
користування землею, який заресстрований у книзi записiв aKTiB на праВо

постiйного користування землею Ns Зб вiд б квiтня 1993 року. Згiдно iз
Законом УкраТни "Про природно-заповiдний фо"д УкраТни" рiшенням
виконкому КриворiзькоТ мiськоi ради народних депутатiв вiд 10 березня
199З року Jф101 та у порядку, передбаченому Земельним кодексом Украiни,
земельна дiлянка передана КБС НАН Украiни у постiйне користування i не

може бути вилучена (припинено право постiйного користування земельною

дiлянкою) за рiшенням органiв виконавчоi влади або органiв мiсцевого
самоврядування без згоди Президii НАН УкраiЪи.

4.\7. Землi територiТ КБС НАН УкраТни е об'ектом охорони i належать

до земель природно-заповiдного призначення.
Територiя КБС FIAH Украiни ма€ загЕLпьнодержавне значення i

використовуеться в науково-дослiдних, природоохоронних, ocBiTHbo-
виховних цiлях.

4.18. Збереження територii, колекцiй та насаджень КБС НАН Украiни
забезпечусться шляхом встановлення заповiдного режиму, органiзацiТ
систематичних спостережень за станом заповiдних об'ектiв, проведеНня
комплексних дослiджень з метою розробки наукових основ Тх збереження

и територiТта ефективного використання, додержання вимог
об'сктiв КБС НАН УкраТни як природно-запо
здiйснення HayкoBoi, господарськоТ та iншоI дi

flирежср НБС НАН Украiни,
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експозицiй, колекцiй, форrування ландшафтних груп, caHiTapHi рубки
догляду виконуються за рiшенням ученоi ради КБС НАН УкраIни.

4.\9. Охорона КБС НАН Украiни покJIадаеться на служби охорони, з

якими адмiнiстрацiя КБС НАН УкраIни укладае договiр про надання послуг з

охорони вiдповiдно до чинного законодавства.
4.20. Юридичнi та фiзичнi особи у разi заподiяння шкоди зобов'язанi

вiдшкодувати збитки, HaHeceHi КБС НАН Украiни, в розмiрi i порядку, що
встановлюсться чинним законодавством УкраТни.

ч. упрАвлIння кБс нАн укрАiни

5.1. Вибори директора
5.1.1. Управлiння КБС НАН Украiни здiйснюсться на ocHoBi i в

порядку, встановленому Законом УкраТни <Про наукову i науково-технiчну
дiяльнiсть>>, Статутом FIAH Украiни, Основними принципами органiзацiI та
дiяльностi науковоi установи НАН Украiни та цим Статутом.

5.|.2. КБС НАН Украiни очолюе директор , який обирасться,
призначаеться та звiльня ться з посhди й дiс вiдповiдно до Закону УкраТни
<Про наукову i науково-т хнiчну дiяльнiсть)) та цього Статуту.

5.1.3. .Щиректор КБС FIАН Украiни обираеться шляхом тасмного
голосування на зборах ко ективу наукових працiвникiв КБС НАН }краiни на
строк п'ять poKiB з правом бути переобраним i призначасться на посаду
Президiею НАН Украiни.

Одна i та сама особа не може бути директором КБС НАН УкраТни

бiльш як два строки.
5.|.4. Кандидат на посаду директора КБС НАН Украiни мае вiльно

володiти державною м вою, мати науковий ступiнь доктора наук або

кандидата наук (доктора фiлософii) i стаж роботи на посадах наукоВИх
працiвникiв та (або) нау ово-педагогiчних llрацiвникiв не менше 10 poKiB.

Президiя НАН УкраТни або Вiддiлення загаJIьноТ бiологii НАН Украiни
можуть установити додатковi квалiфiкачiйнi та iншi вимоги до канДИДаТа На

посаду директора КБС НАН Украiни, що випливають зi специфiки ДiяльНОСТi

КБС FIAH УкраТни.
Не може бути обрана, призначена на посаду директора (у тому числi

виконувачем обов'язкiв директора) КБС НАН УкраiЪи особа, яка:

1) за рiшенням суду визнана недiсздатною або дiсздатнiсть яКОТ

обмежена;
2) мае судимiсть за вчинення злочину, якщо така судимlсть не

погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) згiдно з вироком суду позбавлена права обiй вiднi посади;

4) за рiшенням суду визнана винною у упцiйного
правопорушення - протягом року з дня набрання
законноi сили;

,Щиреltтор КБС НАН УкраТни,

*5.ц-" проф- Коршиков 1.1.

ням суду

Ал пл
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5) пiддавалася адмiнiстративному стягненню за корупцiйне
lrравопорушення - протягом року з дня набрання вiдповiдним рiшенням суду
законнот сили.

5.1.5. Конкурс на замiщення посади директора КБС НАН УкраIни
оголошуеться Президiею FIАН Украiни не пiзнiше, нiж за два мiсяцi до
закiнчення строку контракту особи, яка обiймае цю посаду. У разi
дострокового припинення повноважень директора КБС НАН Украiни
конкурс оголошусться протягом тижня вiд дня утворення BaKaHciT.

Вчена рада та колективи наукових вiддiлiв КБС НАН УкраТни, серед
iнших визначених Статутом НАН УкраТни органiв i осiб, мають право
висунення кандидатiв на замiщення посади директора КБС НАН Украiни.

Пропозицii щодо претендентiв на посаду директора КБС FIAH УкраТни
приймаються Вiддiленням загапьноi бiологii НАН УкраТни протягом двох
мiсяцiв вiд дня оголошення конкурсу на посаду директора КБС НАН
Украiни. Кандидатури претендентiв, якi вiдповiдають встановленим вимогам,
вносяться на розгляд зборiв колективу наукових працiвникiв КБС FIАН
УкраiЪи протягом 20 календарних днiв вiд дня закiнчення строку,подання
документiв на замiщення вакантноi посади.

5.1.6. Претенденти на посаду директора КБС FIАН УкраТни

розглядаються на зборах колективу наукових працiвникiв КБС НАН УкраIни.
Кожен член зборiв колективу наукових працiвникiв може голосуватч лише за
одну кандидатуру або не пiдтримувати жодноi з кандидатур.

Вибори вважаються такими, що вiдбулися, якщо на зборах колективу

Украiни про
заг€шьними з

обран
борами

наукових працiвникiв були присутнi не менше двох третин фактичноi
чисельностi штатних наукових працiвник'в КБС НАН УкраТни.

5.|.7. Рiшення зборiв колективу наукових працiвникiв КБС НАН
ня директора КБС НАН Украiни розглядаються

Вiддiлення заг€Llтьноi бiологiТ НАН УкраТни, якi

рекомендують ПрезидiТ НАН Украiни :

призначити на посаду директора КБС НАН Украiни кандидатуру,
яка набрала бiльше двох третин голосiв наукових працiвникiв, присутнiх на
зборах колективу наукових працiвникiв КБС НАН УкраТни;

яка набрала бiльше 50 вiдсоткiв, zlJIе менше двох третин голосiв наукових
працiвникiв, присутнiх на зборах колективу наукових працiвникiв КБС НАН
Украiни, або за наявностi вмотивованих заперечень оголосити новий
конкурс, призначивши виконувача обов'язкiв директора КБС НАН Украiни
на строк не бiльше шести мiсяцiв.

5.1.8. Якщо жоден iз претендентiв на посаду директора КБС НАН
УкраТни не набрав у першому rypi бiльше 50 вiд начкових
працiвникiв, присутнiх на зборах колективу науко нАн
Украiни, проводиться другий тур голосування.

Що участi у лругому Typi допускаються два му

Директор КБС НАН Украiни,
я.#,н." яs*ф. fiорчзиков 1.1.

криворlзький +IQ
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Typi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв.
вибори вважаються такими, Що вiдбулися, якщо на зборах колективу

наукових працiвникiв були присутнi бiльше двох третин фактичноТ
чисельностi штатних наукових працiвникiв кБС НАН УкраТни.

Рiшення зборiв колективу наукових працiвникiв КБС НАН Украiни про
обрання у другому Typi директора КБС FIAH Украiни розгляда€ться
загzulьними зборами Вiддiлення заг€шьнот бiологii нАн УкраIни, якi
рекомендують ПрезидiТ НАН Украiни :

призначити на посаду директора КБС НАН УкраТни кандидатуру,
яка У другомУ Typi набРала бiльше двох третин голосiв наукових працiвникiв,
присутнiх на збоРах колекТиву науКовиХ працiвникiв КБС tlAH Украiни;

призначити на посаду директора КБС нАН УкраiЪи кандидатуру,
яка У другомУ Typi набрала бiльше 50 вiдсоткiв, EUIе менше двох третин
голосiв наукових працiвникiв, присутнiх на зборах колективу наукових
працiвникiв КБс нАн Украiни, або за наявностi вмотивованих заперечень
оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов'язкiв директора
КБС НАН Украiни на строк не бiльше rlrести мiсяцiв.

5.1.9. ЩИРектор КБС НАН УкраТни призначасться на посаду Президiею
FIАн Украiни за рекомендацiсю заг€uIьних зборiв Вiддiлення загальноi
бiологii НАН УкраiЪи.

За наявносТi вмотИвованих заперечень з боку загальних зборiв
ВiддiленнЯ загальнОТ бiологii нАН Украiни Президiею ндН Украiни
оголошу€ться новий конкурс та призначаеться виконувач обов'язкiв
директора КБс НАн Украiни на строк не бiльше шести мiсяцiв.

5.1.10. КОнтракт з обраним директором КБС НАН Украiни укладасться
нацiональною академiею наук Украiни в установленому порядку tIротягом
одного мiсяця вiд дня обрання на строк, визначениЙ цим Статутом.

5.1.1l. Оплата працi директора КБС НАН УкраТни визначаеться в
порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни, як директору науково-
дослiдного iнституту.

5.1.12. ЩИректор КБС НАН УкраТни може бути звiльнений з посади
президiею НАн Украiни з пiдстав, визначених законодавством про працю, а
також через порушення умов контракту. Щиректор КБС нАН УкраiЪи також
може бути звiльнений з посади у зв'язку з прийняттям рiшення про його
вiдкликання збоРами колективУ науковиХ працiвникiв КБС ндН УкраТни.
ПiДСТави Для вiдкликання директора КБС НАН Украiни визначаються
законодавством про працю.

Подання про вiдкликання директор КБС НАН УкраТни може бути
кБс нАнвнесено на розгляд зборiв колективу наукових працiвникiв
кБс нАн

Украiни.
5.1.13. Щиректор КБС НАН УкраiЪи у

повноважень органiзуе дiяльнiсть КБС НАН УкраiЪи
йому

о

ry!зч1
'.*/ 
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flиректор КБС НАН Украiни, Гr ,\.1
д.б.н , яроф. Коршиков 1,1. U\ll',Jt O
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5.1.14. Щиректор кБС нАН УкраiЪи вiдповiдас перед нАН УкраТни за

виконання обов'язкiв, передбачених законодавством, цим Статутом, а також

контрактом.
5.2. Права директора КБС НАН Украiни

5.2.L Щиректор КБС НАН УкраIни ма€ право:

1) розпоряджатися майном та коштами у межах та у спосiб, що

передбаченi контрактом, цим Статутом та законодавством;
2) представляти КБС НАН Украiни в органах державноi влади та

органах мiсцевого самоврядування, установах, органiзацiях, пiдприемствах

незurлежно вiд форми власностi без окремого на те доручення;
з) вiдкривати вiд iMeHi кБС I-IAH УкраТни рахунки в банках та в

органах центрЕtлъного органу виконавчот влади, що реалiзуе державну
пълiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв у
порядку, встановленому законодавством;

4) укладати вiд iMeHi кБС ндН УкраТни договори вiдповiдно до

законодавства;
5) приймати на роботу та звiльн яти з роботи працiвникiв КБс нАн

украiни, визначати ik посадовi обов'язки, застосовувати до них заходи

заохочення та стягнення;
6) премiЮватИ працiвнИкiв вiдпОвiдно до положення кБС FIАН Украiни

про преМiювання та здiйснювати iншi види стимулювання прачi працiвникiв

КБС НАН УкраТни;
7) перевiряти якiсть роботи працiвникiв КБС

дiяльнiсть, спрямовану на методичне, органiзацiйне
координацiю науковоТ, науково-технiчноi дiяльностi;

S) призначати вiдповiдну частину с ладу вченоТ ради кБс нлн
Украiни;

9) делеryвати вiдповiдно до цього Стаryту частину cBoix повноважень

cBoiM заступникам та керiвникам структурних пiдроздiлiв КБС нАН Украiни;

10) видаватиу межах свотх повноважень нак€ви та розпорядження;
11) вирiшувати питання фiнансово-господарськот дiяльностi КБс нАн

УкраТни.
5.3. Обов'язки директора КБС НАН Украiни

5.3.1. ,Щиректор КБС FIАН УкраТни зобов'язаний забезпечувати:

1) провадження кБС нАН УкраТни нАН УкраТни дiяльностi вiдповiдно

до статутних завдань;
2) високоефективну наукову, науково-технlчну та 1нновацlину

дiяльнiсть КБС ндН УкраТни, в тому числi впровадження результатiв його

наукових дослiджень, мiжнародне наукове та науково-технlчне

спiвробiтництво;
3) пiдготовку наукових кадрiв вищоi квалiфiкац
4) пiдготовку та перепiдготовку, пiдвищення

КБС НАН УкраТни;

fiиректорКБСНАНУкра[ни, l,,\ l
д.б.н., проф Норшиков 1,1. lL FY

НАН УкраТни та
забезпечення та

iвникiв

ь)

л fu,l
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5)виконанняДержаВноГозаМоВленнятаiншихдоговiрнихзобов'язанъ
КБС НАН Украiни; ..л t/rl,

6) лотримu""" кБС ндН УкраТни лiцензiйних умов та умов акредитац11

освiтньо-наукових програм ;

7) одержання конкурентоспроможних наукових i науково-прикладних

бодж.r"оi та iншот зBiiHocTi згiдно з чинним законодавством;

22) вжиття у межах св Т" lo::::iT.,:" зах_одiв роявам

корупчiй""* 'рuuЪпорушень 
У КБС НАН У*РuТ1I;_л нАн

23) iнформування широкоТ громадськост1 п

резулътатiв; л--лл-; l'a паDа/пLтятI
8)захисТПраВiнтелектУальноiВЛасносТiнарезУпliТ:наУкоВоlТа

HayкoBo-r.*"i""oi дiяльностi, отриманi за рахунок коштiв державного

бюджету;'
9)засТосУВанняноВих-наУкоВих'наУкоВо-технiчнихзнанЬПlДЧас

пiдготовки кадрiв вищоi кваrriфiкачii;

10) вирiшъья фiнансово-економiчних питань кБс ндн Украiни та

ефективне викорисТаннЯ майна, закрiпленого за кБС t{дН УкраТни,

ДоТриМанняВиМоГЗаконоДаВствапiдчаснаДанняВкорИсТУВанняiншим
особам зазначеного майна;

становленому порядку звiтностi про

" КБС НАН УкраТни, зокрема майна,

;

|2)ДоТриМанНяУМоВсТаТУТУкБСНАНУкраIниТакоЛекТиВного
договору:' . t

13; ru*".T iнформацii вiлповiдно до законодавства;

t а) дотрr.lм^;;Ъ; кБъ ндн УкраТни вимог законодавства, забезпечення

виконаннЯ В установлен1 строкИ вимог,59.",ропюючих органiв у сферi

господаРсъкоi дi"п""о"тi, а також вимог нАН Украiни;

15) вжиття заходiв до вдоскон€UIення упрЪвлiння КБс ндн УкраТни,

змiцнення фiнансово-господарсъкоТ, 
труlов9i дисциплiни;

16) створення рацi вiдповiдно до вимог законодавства,

дотримання прав пр оо 
]1,*о"одавства 

ПрО ПРаЦЮ;

17)своечаснiстьПроВеДеннярхУнкiвЗюриДичниМитафiзичними
особами;

18) uiльове та ефективне використання коштiв державного бюджету;

19)сВоечаснетаУ'о*о*УобсязiВиконаннякБСНАНУкраiни
зобов'язанъ перед державним бюджетом та державними соцiальними

з

.Щиректор КБС НАН Укра'iни, , , ,n \
д.б.rr.. проф. Коршиков 1.1, t\lЛср * Ёj:r-I

а!Y]эеU9L'

УкраТни.
лсм



1б

5.З.2. Щиректор КБС FIAH Украiни вирiшус iншi питання, що згiдно iз
Законодавством, цим Статутом i контр ктом нuшежать до його компетенцii.

5.З.З. Щиректор КБС НАН Укр ни щороку звiтуе перед колективом
наукових працiвникiв КБС FIАН УкраТ и про свою дiяльнiсть.

5.4. Вчена рада КБС НАН Украiни
5.4.1. Вчена рада КБС НАН Украiни (далi - вчена рада) с колегiальним

органом управлiння науковою i нау ово-технiчною дiяльнiстю КБС F{АН
УкраТни, який виконуе консультативно-дорадчi функцii.

5.4.Z. Кiлькiсний склад членiв вченоi ради КБС НАН УкраТни
ВиЗначаеться цим Статутом i складае 10 осiб. Не менш як три чвертi складу

5.4.2. Кiлькiсний склад членiв вченоi ради кБс

вченоТ ради обираються таемним голосуванням зборiв наукових працiвникiв,
а решта членiв призначаються HaKztзoM директора КБС НАН Украiни.

Структура та персон€Llrьний склад вченоТ ради затверджуються Бюро
Вiддiлення заг€LпьноТ бiологii НАН Украiни на строк повноважень директора
КБС FIAH Украiни. Частковi змiни у складi вченоi ради затверджуються
Бюро Вiддiлення загаJIьноi бiологii НАН Украiни за поданням дирекiора КБС
НАН УкраiЪи.

Щиректор КБС НАН УкраТни i вчений секретар КБС FIАН УкраТни е
членами вченоi ради КБС НАН УкраТни за посадою.

Голова, його заступник та вчений секретар вченоТ ради КБС F{AH
Украiни обираються таемним голосуванням з числа ii членiв.

Що складу вченоi ради КБС НАН Украiни входять yci члени
Нацiональноi академiТ наук УкраiЪи (академiки та члени-кореспонденти
Нацiональноi академii наук УкраТни), якi працюють у КБС НАН УкраТни. !о
вченоi ради можуть бути обранi (або запрошенi та призначенi наказом
директора КБС НАН Украiни) провiднi вченi i спецiалiсти, якi не працюють у
КБС НАН Украiни

,Що складу вченоi ради КБС FIАН Украiни також входять голова ради
молодих вчених або iншого об'сднання молодих учених (представник
молодих учених) КБС НАН Украiни та керiвник первинноi профспiлковоТ
органiзацii (профспiлковий представник) КБС НАН УкраiЪи.

5.4.З. Що виключноi компетенцii вченоi ради КБС НАН УкраТни
нfUIежать питання щодо:

1) визначення стратегiТ розвитку КБС НАН Украiни та перспективних
напрямiв науковоТ i науково-технiчноi дiяльностi;

2) проведення науковоi i науково-технiчноi оцiнки тематики та
результатiв науково-дослiдних робiт;

3) затвердження поточних (щорiчних) планiв наукових дослiджень i
науково-технiчних (експеримент€Lпьних) розробок;

4) удосконzulення та розвитку структури КБС
5) затвердження тем дисертацiй здобувачiв ви му

(ocBiTHbo-HayKoBoMy) та науковому piBHi вищоi чення
й

,Щиректор КБС НАН Украiни,
д-б-н., i]рсФ, Коршиков i.l.
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наукових керiвникiв (консультантiв);
б) затвердження результатiв атестацii наукових працiвникiв, аспiрантiв,

здобувачiв;
7) затвердження результатiв конкурсу на BaKaHTHi посади наукових

працiвникiв;
8) висування видатних наукових праць для присудження премiй,

медалей та iнших видiв вiдзнак, у тому числi мiжнародних;
9) присвоення працiвникам КБС нАН Украiни вчених звань професора

та старшого дослiдника i подання вiдповiдних рiшень на затвердження до
атестацiйноi колегiI центрzшьного органу виконавчоi влади, Що забезпечус
формування та реалiзуе державну полiтику у сферi науковоi i науково-
технiчнот дiяльностi, порушення клопотання про присвоення почесних звань;

10) затвердження рiчних звiтiв про дiяльнiсть кБС ндН Украiни та
розгляд кошторису КБС НАН УкраiЪи;

l1) ухвЕLленнЯ рiшення гtро розмiщення власних надходжень у
територiальних органах центрЕLльного органу виконавчоi влади, що реалiзуе
державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних
коштiв, або в банкiвських установах державного сектору;

12) погодження перелiку професiй i посад кБС t{АН Украiни, на яких
може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанцiйний режим
працi.

5.4-4- Вчена Рада кБС нАН Украiни обговорюе ocHoBHi HayKoBi
напрями дiяльностi кБС нАН УкраТни й рекомендуе ik до розгляду
вiддiленню заг€шьноi бiологiт НАн Украiни та затвердження Президiею НАн
УкраiЪи.

5.4.5. Вчена Рада кБС нАН УкраiЪи мае право приймати рiшення,
якщо на засiданнi присутнi не менше як половина ii облiкового складу, З4
винятком випадкiв розгляду кадрових питань, висунення робiт на здобуття
премiй i медалей та iнших питань, де обов'язкова присутнiсть двох третин
складу вченоI ради.

Рiшення вченоТ Ради кБС нАН Украiни вважаються прийнятими, якщо
за них голосув€UIо понад 50% присутнiх членiв вченоi ради. Рiшення
приймаються вiдкритим або таемним (за рiшенням вченот ради)
голосуванням.

5.5. Рада молодих вчених КБС НАН УкраТни
5.5.1. Для сприяння здiйсненню та розвитку наукових дослiджень

молодих вчених, забезпечення захисту ix прав та iHTepeciB в кБс ндн
укратни утворюсться рада молодих вчених, яка е коле им виборним
дорадчим органом, що об'сднуе молодих вчених К iни та дiе
вiдповiдно до положення про цю раду, яке затвер Бс нАн
Украiни пiсля погодження з вченою радою КБС

5.5.2. Рада молодих вчених КБС НАН свою

.Щиреrгор НБС l-|AH Украiни,
fuб-н-, яроФ- Кэршиков 1.1, Алом
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дiяльнiсть з метою забезпечення активноi участi молодих вчених кБс нАн
украiни у проведеннi наукових дослiджень, а також представництва, захисту

i реалiзацii ikHix прав та iHTepeciB.
5.5.3. кБС ндН Украiни сприяе дiяльностi ради молодих вчених та

може фiнансувати заходи i проекти, що iнiцiюються радою молодих вчених.

5.б. Трудовий колектив КБС НАН Украiни
5.6.1. Yci,роruд""Й, якi беруть участь У дiяльностi КБс нАн Украiни

на ocнoBi трудового договорУ, утворЮють труДовиИ колектив I\D\- гlf\r-r

УкраiЪи.
основною органiзацiйною формою здiйснення трудовим колективом

cBoix повноважень е загальнi збори (конференцiя) трудового колективу,

конференцiя проводиться, якщо скликання зборiв ускладнене з причин

ба.urо.riнностi роботи, територiЕtльноi вiдокремленостi структурних

пiдроздiлiв тощо.
загальнi збори трудового колективу вважаються ПраВОМОЧНИМИ, ЯКЩО В

них бере участь бiльш як половина загаJIьноi t<iлbkocTi членiв колективу, а

конференцiя - не менш як двi третини iT делегатiв,
рiшення загаJIьних зборiв (конференцii) трудового колективу

приймаються вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв членiв колективу,

присутнiх на зборах (конференцii). t

5.6.2. Виробничi, трудовi i соцi льнi вiдносини трудового колективу з

кБС ндН Украiни реryлюЮться колективним договором, який укладаеться

директором КБс ндн УкраТни з профспiлковою органiзаuiсю КБс ндн
УкраТнrвiдповiдно до Закону Украiни <Про колективнi договори i угоди>,

5.6.3. Що повноважень трудового колективу кБС ндН Украiни

наJIежить:
делегування наукових працiвникiв для участi у сесiях заг€шьних

зборiв FIдН Украiни з правом ухваJIьного голосу (KpiM питань, пов'язаних з

вибърами дiйсних членiв (академiкiв), членiв-кореспондентiв та iноземних

членiв НАН УкраТни);
обговорення та схвалення колективного договору;

розгляд питань соцl€tльного розвитку, зокрема полiпшення умов
працi, життя та здоров'я, медичного страхування працiвникiв КБс ндн
Украiни та ii сiмей;

затвердження правил внутрiшНього труДовогО розпорядку;
застосування громадських стягнень;
ПорУшенНяПиТанЬПроПриТягненняПорУшНикlВТрУДоВоl

дисциплiни в установленому законом порядку до вlдп
ву КБС5.6.4. Питання, якi входять до компетенцii

трудовий

нАН УкраТни, вирiшуються трудовим колективом

FIАн Украiни, якщо iнше не передбачено законода

flиректор КБС НАН Украiни,
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5.7. Колектив наукових працiвникiв КБС НАН УкраТни
5.7.|. Yci HayKoBi працiвники, якi перебувають у трудових вiдносинах з

КБС НАН УкраТни, утворюють колектив наукових працiвникiв КБС НАН
Украiци.

Збори колективу наукових працiвникiв КБС НАН Украiни вважаються
повноважними, якщо на них присутнi не менше двох третин фактичноi
чисельностi штатних наукових працiвникiв КБС НАН Украiни.

5.7.2. Збори колективу наукових працiвникiв КБС НАН приймають
рiшення:

про обрання директора КБС НАН УкраiЪи;
про вiдкликання директора КБС FIАН Украiни;
про делегування представникiв (кандидатiв наук, докторiв фiлософii,

докторiв наук) наукового колективу КБС FIАН УкраТни для участi у ceciT
Загаlrьних зборiв Вiддiлення заг€LгIьноi бiологii НАН Украiни з правом
ухв€tльного голосу при обраннi академiка-секретаря Вiддiлення загальноТ
бiологii НАН Украiни.

5.7.З. Рiшення зборiв колективу наукових працiвникiв КБС НАН
Украiни приймаються двома третинами голосiв наукових працiвникiв,
присутнiх на зборах колективу наукових працiвникiв КБС FIАН УкраiЪи.

5.7.4. Заступник директора КБС FIАН Украiни з науковоi роботи i
вчений секретар КБС НАН УкраiЪи призначаються директором (БС НАН
Украiни за погодженням з вченою радою КБС НАН Украiни та Вiддiленням
загапьноi бiологii НАН УкраiЪи i затверджуються Президiсю НАН УкраТни
на строк повноважень директора КБС НАН Украiни.

Заступник директора КБС НАН Украiни iз загальних питань або з
адмiнiстративно-господарськоТ роботи призначаеться директором КБС НАН
Украiни за погодженням з Вiддiленням заг€шьноТ бiологiI НАН Украiни та
затверджуеться Бюро ПрезидiТ НАН УкраiЪи на строк повноважень
директора КБС НАН УкраТни.

5.7.5. Керiвники (завiдувачi) вiддiлiв обираються на конкурсних
засадах i призначаються на посаду директором за погодженням iз Президiею
FIАН Украiни на строк не бiльше 5 poKiB з правом переобрання ще на один
строк.

5.7.6. Керiвники (завiдувачi) лабораторiй, головнi та провiднi HayKoBi
спiвробiтники обираються на конкурсних засадах i призначаються на посаду
Директором КБС НАН Украrни за погодженням з Бюро Вiддiлення загальноi
бiологii НАН УкраТни, а головнi HayKoBi спiвробiтники - за погодженням з
Президiею FIАН Украiни.

Старшiнауковiспiвробiтники,науковiспiвробiтни олодшi
спiвробiтники, головнi та провiднi професiонали оби
засадах i призначаються на посаду директором КБС

5.7.7. Труловi договори з науковими п ченими у
пунктi 5.7.6, можуть укладатися як на невизнач ::на строк,

HayKoBi
курсних

ýиректср КБС НАН УкраIни,
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ВИЗнаЧениЙ угодою cTopiн, аJIе не бiльше, нiж на п'ять poKiB, що зазнача€ться
в умовах конкурсу.

ОбРанi За конкурсом HayKoBi працiвники, з яким укладено труловий
ДОГОвiр на невизначениЙ строк, пiдлягають перiодичнiй атестацiТ в порядку,
встановленому законодавством.

ПосаДи наукових працiвникiв, з якими укладено труловий договiр на
ВИЗНачениЙ строк, пiсля Його закiнчення вважаються вакантними i для ii
замiщення може бути проведено новиЙ конкурс в установленому порядку.

Щiйснi члени (академiки) та члени-кореспонденти Нацiональноi
аКаДемii наук Украiни призначаються на посади наукових працiвникiв
ДИРеКТОРОм КБС t{АН УкраТни без конкурсу та затверджуються на посадi в
порядку, встановленому в НАН УкраiЪи.

5.7.8. Yci HayKoBi працiвники КБС t{АН Украiни в своТй дiяльностi
КеРУЮТЬСЯ ПОСаДОВиМи iнструкцiями, правилами технiки безпеки та охорони
працi.

VI. ПРИПИНЕННrI ДIЯЛЬНОСТI КБС НАН УКРАiНИ

6.1. Припинення дiяльностi КБС НАН Украiни здiйснюеться шляхом
ЙОГО реорганiзацii (злиття, присднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацiТ
За рiшенням Президii НАН УкраiЪи за поданням Бюро Вiддiлення загальноТ
бiологii F{АН Украiни або одного iз вiце-президентiв НАН Украiни згiдно з
РОЗПОДiЛОм обов'язкiв, а у випадках, передбачених законом, - за рiшенням
суду.

6.2.

рiшенням
рiшенням

Лiквiдацiя КБС НАН Украiни здiйснюсться комiсiею, призначеною
Президii НАН Украiни, а в разi припинення його дiяльностi за
суду - комiсiею, утвореною вiдповiдно до рiшення суду.

инив свою
пису про

().J. J мом9н,гу llризначення лlквlдацlино1 комlс11 до Hel переходять
ПОВНОВаЖеННЯ З УПраВЛiння КБС НАН УкраТни. Лiквiдацiйна комiсiя складас

6.з, З моменту призначення лiквiдацiйноi KoMicii до неi

ЛiКвiдацiйний баланс КБС НАН Украiни, пода€ його на затвердження до
НАН УКРаiни. Порядок i строки tIроведення лiквiдацiТ, а також строк для
заяви претензiй кредиторами визначаються законом.

б.4. ПРацiвникам КБС НАН УкраТни, якi звiльняються у зв'язку з його
РеОРГаНiЗаЦiею чи лiквiдацiею, гарантуеться додержання ix прав та iHTepeciB
вiдповiдно до законодавства про працю.

6.5. У разi припинення дiяльностi КБС НАН Украiни його активи
ПеРеДаЮТЬСя За рiшенням ПрезидiТ НАН Украiни однiй або кiльком
НеприбУтковим науковим установам НАН Украihи або зараховуються до
доходу бюджету.

6.6. КБС НАН УкраТни вважасться
дiяльнiсть, з дня внесення до Сдиного дер
державну ресстрацiю його припинення.

I

flиректор КБС HAll УкраТни,
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