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I. зАгАльнI положЕннrI
1 
",Щержавна установа <<УкраiнсъкиЙ науково-дослiдний iнститут медичноiреабiлiтацii та курортологiТ МЙi.r"р;;;;^Ъ"оро"" здоров'я Yrcpaihш (далi *Iнститут) е державноЮ науково-дослiдною установою, заснованою надержавнiй власностi, що н€чIежитъ до сфери управлiння Ml.ЗДОРОВ'Я Украihи i е пiдзвiтною йому. ' J,'IP'IБJIIHHЯ ,tvlrHrCTePcTBa охороЕи

,rro""3;IX."#"" 
е ДеРЖаВНОЮ 

_u-{Т.тною неприбутковою установою,
(далi - u"" 

""1Т"Р#,Н "rlН Т#Н;# "i 
СТерс тво охорони .дор о 

", " укр ai ни

05.1 l.?;rrffil' УТВореЕо згiдно . "u**o' Наркомздоров'я УРсР вiд
4, Iнстиryт е праВонаступНиком прав i обов'язкiв Одеського науково-дослiдного iнституту курортологii та ,.о"rrrоi реабiлiтацii] на пiдставi наказу

Хffi'.|:,Ж"#:iн;"_l"*ii" 
^ 

"Й'i; вiд oz.oB]ibqz й tzz опро
5, Iнстиryт у своiй лiяльностi керуеться_Конституцiею УщраiЪи, ЗаконамиУкраiни, актами Президента YKpaiH,' ,u iuOl".ry MiHicTpiB Украihи, iншиминорматиВно-правОвимИ актами' а такоЖ наказамИ Упоъноваженого органууправлiннЯ i циМ СтатутоМ, ЩО затвердЖуеться Уповнов€Dкеним органомуправлiння.
6. Струкryрч"у" пiдроздiлами Iнституту е вiддiли, центри, сектори,лабораторii, полiкгriнiка. Вiддiли, ,,;;rр;; ..*rор", лабораторiТ та полiклiнiкадiють вiдповiдно до положенъ про них, затверджених директором Iнституry.

II. НАЙМЕЕУВАНЕЯ ТА МIСЦЕЗНЖОДЖЕННЯ IНСТИТУТУ
1. НайменуваннrI:

повне украiъсъкою мовою: [ержавна установа <<украiъсъкий науково-дослiднИй iнститУт медичноi реабiлiтачii 
"u"*|рортологii MiHicTepcTBa охорониздоров'я Украiни>>.

СкорочеНе украiЪСькоЮ мовою: .ЩУ <Укр. FIдI МР та к моЗ Ущраiни>.
Повне iноземною 

_мовою (англiйською мовою): Sиtе Institution <<Ukrainian

fi:Xfr:l Жl}}of 
Medical Rehabilitation and Resort Therapy-of the Ministry of

Скорочене iноземною мовою (англiйською мовою): SI <<Ukrainian ResearchInstitute of Medical Rehabilitation and Rеsоп Тhеrару of the Ministry of Health ofUkraine>>.

2. МiсцеЗн€lходжеНня IнстИтуту: провулок Лермонтовсъкий, 6, М. Одеса,Одеська область, 65014.



а

3

IIL МЕТА, ПРЕДП,IЕТ ДlЯЛЬНОСТI ТД ЗДВДДННЯ IНСТИТУТУ1, Метою дiялъностi Iнституту е наукове та методичне забезпеченнrIреалiзацii завдань державног ""пiй*" щJо. реабiлiтацii- у сферi охорониздоров' Я, курортОлогii, органiзацiТ санаrор"Ъ-курортного лilсування, з береженнята рацiонального використанIUI природн"r rriоу"*"""r"ресурсiв Украiни,спрямоване на пiдвищенrrя рiвня наданЕrI медичноi допомоги, розвиток системиохорони здоров'я та медиIIноi науки з використаннrIм сучасних досягнень наукиl технlки.
2, Предметом дiяльностi .Iнституту е проведення фундамент.tльних iПРИКJIаДНИХ (У ТОМУ ЧИСЛi КГliНiчниr; ,ruy*o""" дослiджЁнь та лiкува.гrьноiдiяльностi вiдповiдно до перелiку цir"о""* завдань i тематичного планунауково-дослiднИх робiт, якi тцорiЧно затвеРджуютъся Уповнов€Dкеним органомуправлiнIUI, плану наукоВоi дiяльностi та й"' планiв роботи IнститутУ, Щозатверджуютъся директором.yci види дiяльностi, якi згiдно iз законодавством потребують спецiальнихдозволiв чи лiцензiй, здiйснюються Iнститутом лише пiсля i* оrр"rаншI.
3. Основними завданнrIми IнстиryrуЪ,
1)розробленн,I науково-обцрунтЬ"ъ""* програм i медичних технологiйсанаторно-курортного лiкування та реабiлiтацii у .6epl о"орi" здоров'я;2) компЛекснi дослiдження природних лiкувальних pecypciB, монiторинг iконтролЬ за i* станом, вивчеЕня механiзму дiТ.rр"род""" rri*уr*ъних pecypciBта преформованих засобiв' iнших засобiв та мътодiв реабiлiтацii у сферiохорони здоров'я з науковим обцрунтуванням ix 

""*ор"Ёrаннrt в лiкувалlьнiйпрактицi;
3) внесення вiдомостей до ,Щержавного кадастру природних лiкув€lJIьнихpecypciB та реестру вод природних мiнеральних i вод джерельних зарезультатамИ науковиХ дослiджень та щорiчноЪо MoHiTop""ry' 

"*o.ri 
пр"роднихлiкувальних pecypciB;

4) експеРтно-ана.Лiтичний супровiд наданшI природним територiямстатусу kypopTiB державного або мiсцевого значення;
5) розробка науково-обцрУнтованих програм рацiонагrьного використаннrIприродНо -лiкувШlьногО потенцiалу рекреацiйних i оЪдоровчих територ iй;
6) надання консультативноi, rri*у"-"но-дiагностлтчноi та реабiлiтацiйноiдопомоги хворим рiзних нозологiчних груп;
7) пiдготовка наукових кадрiв 

""щот 
квалiфiкацii;

8) ПiДВИЩеНIUt КВаЛiфiКацii медичних i управлiнських кадрiв, персон€rлузакгlадiв охорони здоров'я з теоретичних, органiзацiйних, нормативно-
методиIIних питанъ реабiлiтацii у сферi охорони здБров'я та щурортологii;9) наукоВо-методИчна та iнформацiйна дiял""i"r" у ,,Й'у.i реабiлiтацii всферi охоронИ здоров'Я, курортологii та санаторно-курортного лiкування;

л_,___л'лОlМiЖНаРОДНе 
СПiВРобiтництво у галузi рЁuОЙirацiт та курортологiт

згlдно з чинним законодавством Украiъи.
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медичl#"r:i"ННff ;:о'"ня 
З роЗроблення науково-обцрунтованих програм i

_ охорони здоров,я Iнстrrr|]'ОП"О-КУРОРТНОГО 
ЛiКУВаННЯ Та РеабiлЬчцii:'у сферi

l) проводить фундамента-гlьнi дослiдження механiзму дii природнихлiкувалъЕих ресур,l,iдалi - r"Щ r ф;;;"* факторiвluоо, обцрунтування таililillТrЖ#;ffi ХЖ'i,Т"ОiЛ'""ii'";;;;;;J-,.rоор,ного,,iпу"u"*
2) проводитъ дослiдження кгliнiчноi ефективностi застосування плр iПРефОРМОВаНИХ ЗаСОбiВ, Ф*"r"1, Б"Бi" i^м""оБЪrчрur"оi фiзiотерапii в

;###r,#Тffi;Ххы;тноi рЁабiлilацiт rc,"rtbbi; u,oinu,op,""T та
3) науково обqрун,о"у, медичнi технологii реабiлiLчii у сферi охорониздоров'Я, якi засноваНо на поеднаному застосуваннi гIJ[р, методiв апаратноiфiЗiОТеРаПii, ЗаСОбiВ фiЗИЧНОi реабiлiтuЙт ,u психокорекцii з метою пiдвищенrrяякостi медичноi допомоги та гармонiзацii вiтчиr""rrЫ 

"r-u"oapTiB реабiлiтацii усферi охоронИ здоров'Я зi свiтЪВrr" ,u- европейськими на засадах доказовоi, медицини;
4) здiйснюе органiзаЦiйно-меТодичниЙ i нормативний супровiдсанаторно-курортноТ дiяльностi, спiвпрацюе з санаторЕо-курортними та iншимилiкува,гrъними закJIадами рiзних форм "rrйо.ri та 

"iдомйо пiдпорядкування зметою впровадженIUI опрацьованих методiв санаторно-курортного лiкування таРеабiЛiТаЦii ДJIЯ ЗабеЗПеЧення максим€lлъноi досryпностi й якостiреабiлiтацiйних i курортних послуг.

5, На виконанIUI основних завданъ iз комплексного дослiдженlrя ПЛР iрозвитку KypopTiB Iнститут:
1) проводить повний комплекс дослiджень щодо медико-бiологiчноIоцiнки ГUIР: гiдрогеологiчнi, фiзико-хiri"i, MiKpoбioroJ""i, експериментальнi(фiзiологiчнi, iмунологiчнi, Ьй*iмrr"Г ,"роологiчнi) дослiдження та клiнiчнi. випробування;
2) ЗДiйСНЮе МеДИКО-бiолОгiчлу оцiнку якостi та цiнностi гIJIр (мiнера_гlънiводи, лiкувальнi грязi, озокерит, бiЙофiт,ощо);
3) обцрунтовуе методики використання гIJР у лiкува.гlьнiй практицi знаданням медичного (ба.гlьнеологiчного) висновку;
4) пров.одить монiторинг якостi гIJР та випробування щодо оцiнки ikвiдlовiдностi, у тому 

"".rri."ртифiкацiйнi;5) проводить пiдготовку та нада€ довiдки на кондицii щодо гIJР, наocHoBi якиХ та за результатами геологорозвiдувал"""* робiт .Щержавноюкомiсiею Украiъи по iuru.u* корисних коп€lлин затверджуютъся запасиРОДОВИЩ ГIJIР;
6) оцiнюе можJIивiсть промислового освоення ГUIР;
7) обryунтовуе-. термiни придатностi до .rro*""u"r,' IUР та. преформованих засобiв;
8) акryалiзуе медико-бiологiчну класифiкацiю мiнеральних вод, щорозширитЬ перелiК клiнiчних пок€вань дJUI використанЕя в санаторно-

I
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курортному лiкуваннi рiзних за скJIадом мiнералъних вод та сприrIтимегармонiЗацii наЦiональниХ вимог щодо ik практичного використанIUI, як упроцесi виробництва, так i в, медичнiй практицi, з сучасними Свропейсъкимидирективними документами;'

9) забезпечуе ведення {ержавного кадастру природних лiкувальнихpecypciB та обцрунтуванн,I порядку cTBopeHHrI автоматизованоi системи ;10) розробляе i впроваджуе HoBi методики виконаннrt вимiрюваньпоказникiв безпечностi, ,*o."i оцiнювання бiологiчноi активностi танешкiдливостi при проведеннi до*l"i.ri"* й.riд*ень i клiнiчних випробуванъШIР та преформованих засобiв;
11) здiйснюе експертно-аналiтичЬий супровiд, процедури визнанняприроднш( територiй курортами державного чи мiсцевого значенIuI, Ьокрема,надае науково-консультативну та методичну допомоry в пiдготовцi документiвдля оголошення природних територiй курортними;
12) здiйснюе прогнозно-перспективну оцiнку та визначення курортногопотенцiаlry територiЙ, проектування моделей стulлого розвитку лiкувагrьно-оздоровчого туризму на курортних i рекреацiйних ,.р"rф"";
13) розробляе *о"ц..rцiТ роr"иф *ypopri"- i *оrпл.*с"i програмиоздоровчого туризму з експертним супроводом ix реагriзацiТ: оОцру"Ь"l"о

розширення кiльКостi медИчниХ посJIуг на KypopTi та розроблення рекомендацiйщодо пощращення ix якостi; розробле"о i.""оrrо.iй Ъ"*ор""тання ПЛР тапреформованих засобiв; обцрунryвання cy,racHoi органiзацii iнфраструктуриоздоровчих комплексiв.

6, На виконаннЯ основних завдань з консультативноi, лiкувальноiдiялъностi та клiнiчних дослiджень Iнстиryт забезпечуъ: 
--]

1) 1^racTb лiкарiв полiклiнiки У ""*o"urr"i нфовоi тематики IнститУТУ,зборi iнформацii та обстеженнi хвори* .чдЙ анапiзу резулътатiв лiкування,проведеннi клiнiчних випробувань плр, розробцi ia'о"Ъ"rr"""i стандартiвсанаторно-курортного лiкування дорослих та дiтей;
2) надання спецiа-пiстами полiкгliнiки допомоги лiкувагlъно-профiлаКтичниМ закJIадам Ущраiни з питанъ доцiльностi та адекватностiзастосування засобiв реабiлiтацiт у сферi охорони здоров'я, рацiонапьноговикорист€tнЕя IUIP та преформованих засобiв;
3) 1"lacTb лiкарiв полiклiнiки у санаторно-курортному вiдборi, н4даннiконсультативноi допомоги лiкуваrrьно-профiлактичним закJIадам з питаньсzlнаторно-курортного вiдбору.

7,На виконання основних завдань з пiдготовки наукових кадрiв вищоiквалiфiкацii та пiдвищення квагliфiкацii медичних, управлiнських кадрiв i
фаriвцiв У гаrrузi санаторно-курортного, лiкування та реабiлiтацii у Ёберi
охорони здоров'я Iнститут:

1) сприяе спiвробiтникам у процесi пiдготовки та захисту дисертацiйних
на здобуття наукових cTyпeHiB i присвоення вчених звань;pбiT

|'
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2) проводитъ пiдготовку наукових {алRiв вищот квапiфiкацii заспецiалънiстю медична реабiлiтацi"-,Б""Ър""и та курортологiя;3) здiйсrпое пiдвЙщення квалфiкацii' лiкарiв i 
-Ъ".цi*iстiв 

з вищоюнемедшIною освiтою з питанъ рJабiлiтацiТ i .ф;i-- охорони здоров'я,курортоЛогiI та фiзiотерапii; спецiаrrйтiВ , .O*l 
'роrr-ЙЪого фасування ГUIР;4) виступае науково-практично, 'йоо 

для викIIадання навч€tльнихдисциплiн i
програм,"#:Т"ff :#"j#Гffi :ffi:*':#:"}ffi жЖ,,:,i**;вищоТ освiти регiону.

8, На виконанн,I основних завдань з науково-методичноi, iнформацiйноiдiяльностi та мiжнародного спiвробiтr"r,r"u l"ститут:
1) органiзовуе та проводитъ науково-комунiкативнi та iнформацiйнiзаходи (науково-практичнi конференцii, ..ri"up", 

""р"оЙ."*.rо.iуми тощо) зпитань Teopii й практики реабiлiтацii, .чrrчrор"о-курортного лiкування, оцiнкиРШ Та РОЗВИТIСУ KYP.PTiB З метою обмiну передовим досвiдом, у тому числi
'НЦI'D( ДеРЖаВ' i беРе rIаСТЬ У ТаКИх з€lход€lх, якi проводяться iншимиустановами та органiзацiями;

2) гоryе до BIцaEH,I HayKoBi роботи, тематичнi збiрники Еаукових праць,монографii, методиIIНi посiбники, yru.*""..ri 
"uy*o"i працi, збiрникидокумеНтiв i матерiалiв, тези та ,ur.рi*и наукових конференцiй, авторефератиДИСеРТаЦiЙ' СЛОВНИКИ' еНЦИКГrОПеДii, ЪuУ*О"i ДОвiдники чОЁ .rо*ч*чики, HayKoBiПеРiОДИЧНi ВИДаНН't, ЛИСТИ та рекомендацii, науково-iнформацiйнi, довiдковi йiншi матерiа.гlи, здiйснюе ik розповсюджеЕIIя;

3) здiйснюе пiдготовку фахового видання;
4) бере 1пrастЬ У виконЕlннi onl*"uрод""", державних, регiонагlьних,га''узевиХ та мiжвiдомчиХ програм та просктiв, 

" 
'оrрБюваннi 

наукових

;Жoo'j;,;:r"ТffДеННi 
еКСПеРТиЗ наукових дослiдженъ за напрямами

5) забезпечуе iнтеграцiю наукових дослiджень Iнстиryry у свiтовий тасвропейський науково-дослiдницький простiр через публiкацii у мiжнароднихнаукомеТричних виданн,Iх, активну rlacTb .пi"робir""Б у мiжнароднихнауково-комунiкативниХ заходаХ та укJIаданнrI договорiв про науковеспiвробiтництво з iноземними партнерами;
6) бере )лIасть у дiялъно.ri"чу*о""* ,о"чриств, асоцiацiй, спiлок, у томучислi iноземних i мiжнародних, на правах членства;
7) органiЗоВУе спiвпрацю, пiдЬиманЕя .ruрr".р.ьких вiдносин i дiловихзв'язкiВ з органаМи публiчноi влади, науковими установами, закJIадами охорониздоров'Я, вищиМи навч€tJIьнимИ закJIадаМи, пiдприемств€}ми, органiзацiями тагромадськими об' еднанЕrIми вiдповiдного спрямування дiяльностi.

Iнстиryт здiйснюе обробкУ персон€rпьних даних для конкретних iзilконниХ цiлеЙ з метою забезпеченIUI реалiзацii 
'рудо"их, адмiнiстративно-пр€lвовID( вiдносИн, вiдносин у сферах управлiншI персонаJIом, бухгагrтерськогооблiку, охоронИ здоров'Я, .roiur*o"",. 

"iд"осин, 
визначених за згодою суб'екта



7
персонirпьних даних або У випадках та n rт^h.

ffý;'ЁL'"?ТЪ.*Т";Т#;,*нk r,"".#:lт ;"-ЪYi 
_ 
;ТТ:Ё:xx:

необхiдно вiдпоЪiл"о доlIlu;о";;.;"й;:#;:Я, У СТРок, не бiлъший 
"i* ц"

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС IНСТИТУТУ
l,Iнстиry: е юридичною особою публiчного права. Права i обов'язкиюридичНоi особИ Iнститут набув з 

^rr-;;Йержавноi реестрацii.Iнстиryт вкгIючено оз*9+учо.о 
- -оЬавного 

ре€стру пiдприемств таорганiзацiй Украiни (код ефпоу ozotztzil.
2, Iнстиryт е бюджет;;- *"р;ъ;;;;ю установою.

*"о*"'ХiХЖ:ffi'#:ТЬСЯ ЗаКРiПЛЬним за Еим державним майном на правi
4. IНСТИryТ ЗДiйсшое госпопя|...аLи,законодавством. ГОСПОДаРСЪКУ ДiЯЛЪНiСТЪ В Межах, визначених
5. ЗбиткИ, завдаНi IнстиryтУ внаслiдок виконанIo. рiшенъ органiвДеРЖаВНОi ВЛаДИ чи органiв мiсцеЪ;- i;;Йядування, якi було визнано судомНеКОНСТИЧДIiЙНИМИ або недiйсними, "Й;;;" ;]of,*;йнню з€tзначенимиорганами добровiльно або за рiшенням ;;;r. 

-
6, Ддя здiйсненrrя .Ь..rодuрсъкоi дiяльностi Iнстиryт зЕrпr{ае iВикористовуе матерiально-технiчнi,^ фi.,чrr.оii, ,рудоы ,u l-"-i види pecypciB,використанIUI яких не заборонено законодавством.
7, Iнстиryт ма€ самостiйний оrr"й, р"rунки у вiтчизнянiй та iноземнiйвалrотi у встановJIеному законодавством ;;;""* "':'"":::tЙ -та 

iн=оземн

кщначейськоi 
_с.rryжби й,qрчi*, " ,."""""Xio"#J-,i ffir #r"ilT"i;зображенням .Щержавно"о гфОч ЧryаЫБЪ"оi, найменуванням, печатки й

фЪНЪ''r;#;Ж:ff"u"Ь' без зобрЙ,"о держа"йго герба у-р"й,
8..щержава та Уповноважений орган управлiння не несуть

;fr::Ж."r:Ж' 
За ЗОбОВ'"'а"""М" IНСrИryrу, KpiM 

"".ruд*r", передбачених

9, Iнститут не несе вiдповiдагlъностi за зобов'язаннями держави таУповноваженого оргаЕу управлiння.
10, Iнститут мас право укладати угоди, набувати майнових та особистихнемайновrоК прав, нестИ вiдповiдал;;й-^ай" особою, яка бере rIасть усправi, що розглядаеться у судi вiдповiдно ооlч*онодавства.
11. IнстиryТ здiйснюЬ своЮ дiялънiстъ вiдповiдно до кошторису,зilтвердженого Уповноваженим органом управлiння.



V. МАЙНО ТА ФIНАНСУВАНЕЯ IНСТИТУТУ
1, Майно Iнстиryту становJIять необоротнi та оборотнi активи, ocHoBHiзасобИ та IрошОвi коштИ, а такоЖ iншi цiнноЪтi, Bapricr";;;" вiдображаеться усамостiйному балансi Iнституту.
2, Майно Iнституту € державною власнiстю та закрiплюеться за ним направi оперативного управлiння. Здiйснюючи право оперативного управлiнrrя,Iнститут користуеться та розпоряджа€ться майном та здiйснюе правокористуванн,I вiдведеною йому земелъною дiлянкою вiдповiдно до чинного3аконодавства, Yci питання, якi стосуються вiдмоr" 

"iд .rpu"u на нерухомемайно та земельнУ дiлянку, що ."ч*Ьд"r".' на багlансi i".r"ryry, або ikвiдчуження вирiпryеться 
""й.""о Уповноваженим органом управлiння.3, Контроль за ефективнiстю використаннrI, збереженням та облiкомзакрiпленого за Iнстиryтом майна здiйснюе Уповноважений орган управлiння.

:----___ 
4, Iнститут не мае права безоплатно передавати належне йошrу майноrнцIим юридичним та фiзичним особам, kpiM випадкiв, передбаченихзаконодавством.
IнституТ не мае права розподiляти отриманi вiд надання платних послуг(прибуткiв) кошти або ik частини серед засновникiв (у.lас";;;;;;;;;;"

(KpiM оплати iхньоi працi, HapaxyBaHIUI единого соцiй""о.о внеску), членiворганiв управлiннrl та iнших пов'яiаних з ними осiб.
5. !жерелами формування майна Iнстиryту е:
1) Кошти загального фонду.щержавного бюджеry Украiъи.
2) Власнi надходження Iнституту:
IIлата за послуги, що надаються Iнститутом згiдно з його основною

дiялънiстю;
надходженнrI вiд додатковоi (господарськоi) дiяльностi ;
Iшата за оренду майна Iнстиryry, Що здiйснюеться вiдповiдно до Закону

УкраiЪи кПро оренду державного та комун€rльного майно>;
над(одж.:ч вiд реалiзацiТ в установленому порядку майна (*piM

нерухомого майна);
3) Iншi власнi надкодженюI Iнстиryту:
благодiйнi внескиl |ронти та дарунки;
На,ЩОДЖеННЯ, ЩО ОТРИМУе IНСТИТУТУ Вiд юридичних осiб (пiдприемств,

\,станов' органiзацiй), вiД iншиХ бюджетНих устаноВ та фiзичних осiб дJUI
BI{KoHEIHH,I цiльових заходiв, у тому числi заходiв з вiдчуження дJIя суспiльних
потрб, земельних дiлянок та розмiщенЕrl на них iнших об'ектiв.

4) Iншi джерела не забороненi законодавством.
6. Iнстиryт мае право:
передавати з балансу на бапанс, матерiальнi цiнностi мiж своiми

стрУIсгурними пiдроздiлами, в тому числi фiлiями i вiддiленнями, а також
3д€rватИ в орендУ юридичНим i фiзичним особам закрiплене за ним майно згiдно
l3 зzlконОдавствоМ та за погодженням з Уповноваженим органом управлiння;
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За погоДЖенняМ з УповноважеЕим опганоl\л \/T'rrtoDlВiДЧУження об'сктi" д"р*u*от власно.ri- (ffiЫ"'##ýЧ.#ffiу""#;законодавством, Використовувати кошти вiд продажу майна на оновленнrIматерiапьно-технiчноi бuз, Iнстиryту.
7, Струкryра, штатний розпис на вiдповiдний бюджетний перiод,кошторИс доходiВ i видаткiв та план асигнуванъ (за винrIтком надання rсредитiвз бюджеry) загального фонду О.д**у Iнстиryту затвердж)rютьсяУповноВажениМ органоМ управлiНй rч rооЪ"о, директора Iнстиryry.

8. Фiнансуваншt Iнституту:
фiнансування дiяльносri i".r"ryry здiйснюеться за рахунок {ержавногобюлжеry Украiни, а також iнших джерел, не заборонених законодавством.обсяги бюджетних асигнувань встановлюються вiдповiдно до затвердженихкошторисiв доходiв i видаткiв;
ДеРЖаВНе фiНаНСУВаНН'I IНСТИryту здiйснюетъся з урахуванням специфiкивикоIqrваноi загальнодержавноi функцii, ,ar" та завдань, покJIадених на нъого,на пiдставi струкryри, штатного розпису, кошторису та Iшану асигнуванъ (завин,Iтком наданнrI кредитiв) загального фнду бюджеrу r""rйуrу.
9. Контрольнi заходи з питанъ порядку використанIUI майна,господароькоi i фiнансовоi дiялъностi, внутрiшнiй аудит (плановий,позаIrпановий) Iнституту здiйснюетъся вiдповiдним державним органом таУповноваженим органом управлiншI у встаil"п."оrу законодавством порядку.10, IнстиryТ самостiйнО здiйснюС о.r.рч"""ний, бухгаrrтерський облiк,веде статистичIry, бухг€tлтерську i медичну звiтнiстъ ,u ,rooue iT державниморганам, уповноваженим здiйснювати контролъ за вiдповiдними напрямамидiяльностi Iнституry у встановленому законодавством порядку.
11' КеРiВНИЦТВО IНСТИryТУ Несе вiдповiдальнiстъ перед уповноважениморганом управлiння' iншими державними органами за достовiрнiсть iсвоечаснiсть подання фiнансовоi, 

"rчr".r"чноI та iншоТ звiтностi.
12. Доходи (прибутки) або ix частина, отриманi Iнстиryтом, непiдлягаютЬ розподiлУ серед засновникiв 11^rасникiв;, ,ле"i, Iнституту,працiвникiв (KpiM оплати ikньоi працi, ,rupu*y"u""" единого соцiшrьногоВНеСКУ), ЧЛеНiВ ОРГаНiВ Управлiннrl та iнших поЪ,".u"их з ними осiб.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ IНСТИТУТУ

1. Iнстиryт мае право:
звертатИся у порядк}, передбаченому законодавством, до центр€цIьних тамiсцевш< органiв д.р*ч""Ьi виконавчоТ влади, органiв мiсцевогосilмоврядування, а також пiдприемств i органiзацiй 

""й"*"о вiд формBjlacнocтi та пiдпорядкування для отриманшI iнформацii та матерiалiв,
необхiдНих для виконання покJIадених на Iнстиryт завдань;

ЗДiЙСНЮВаТИ СПiВРОбiТНИцтво з iноземними органiзацiями вiдповiдно дозаконодавства;
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здiйснювати власне будiвництво, реконструкцiю, капiта.гlъний таПОТОЧНИЙ РеМОНТ ОСНОВНИХ фО"дi" у ""rч"Ь"Йоrу законодавством порядку;З€rЛ}п{ати пiдприемства, установи та органiзацiТ дJIя реа.гliзацiТ cBoixстатугних завдань у порядку, визначеному законодавством;
спiвпрацювати з iншими закJIадами та установами для виконаннrI завданъ,ВИЗIIаЧеНИХ ЦИМ СТаТУТОМ (НаУКОВО-ДОСлiднЙми iнстиrуrur", .акJIадами освiтитощо);
за погодженням з Уповноваженим органом

cTpyKrypHi пiдроздiли, дiяльнiсть яких ,абЪr.rеrуе
з8вданъ Iнстиryту;

управлiння створювати
виконання визначених

обирати предмет договору, визначати зобов'язання, будь-якi iншi умовигосподарських взаемовiдносин, що не суперечать законодавству;
укJIадати господарсъкi угоди з пiдпр"ur"r"urir, установами,органiзаЦiямИ незалежнО вiД фор' власностi та пiдпорядкування, а також

фiзичними особами вiдповiдно до законодавства;
здiйснювати iншi права, що не суперечать законодавству.

2. Iнститут зобов'язаний:
здiйснювати оперативну дiяльнiстъ

забезпеченню своеi роботи;
з матерiагlьно-технiчному

придбавати MaTepiaлrbHi ресурси у пiдприемств, органiзацiй та установНеЗаЛеЖНО ВiД фОРМ ВЛаСНОСТi, а Також у фiзичних осiб вiдповiдно до вимогЗакону Украihи <Про публiчнi закупiвлil>i
забезпеЧуватИ У межаХ свосi компетенцii виконання завданьмобiлiзацiйноi пiдготовки та цивiльного захисту населенЕя;
забезпечувати дJIя Bcix працiвникiв Iнституту напежнi i безпечнi умовипрацi, забезпечуват1 додержання законодавства про працю, правил та нормохорони працi, технiки безпеки, соцiа.пьного страхування та iнших соцiаrrьних

гарантiй;
забезпечувати ефективне i цiльове використzlнЕя вiдповiдних бюджетнихкоlш,гiв; l

здiйснювати бухгагlтерський та оперативний облiк результатiв своет
роботи, скJIадати та подавати фiнансову,u .rur".тичну звiтнiсть вiдповiдно довимог з€жонодавства УкраiЪи;

проводити iнвентаризацiю напежного йому майна для забезпеченЕrI
rocToBipHocTi даних бухгалтерського облiку, 

- 
фiнансовоi звiтностi та

статистИtlноi iнфОрмацii згiднО iз законодавством,u ц"rи Стаryтом;
здiйснювати виплату заробiтноi плати працiвникам у порядку,

вЕзЕаченому законодавством, зокрема, не рiдше двох разiв на мiсяц" .raр.a
шромiлсок часу, що не перевип{ус шiстнадцяiи календарншх днiв, та не пiзнiье
семи дrriв пiсля закiнчення перiоду, за якийздiйснюеться виплата;

брати r{асть У вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних
цудовIо( спорiв (конфлiктiв);

додержуватися вимог законодавства про державну таемниIцо;
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викоЕувати норми i вимоги законодавства щодо охорони навколишньогоприродного середовища, рацiонального використаннrI i вiдтвореннrl природнихpecypciB та забезпечення екологiчноТ О..".*;' 
-'

додержуватися вимог, законодавства
використання та знищення прекурсорiв, якi
дiялъностi;

надавати Уповноваженому органу управлiннядiяльностi Iнстиryту; iнформацiю щодо
неухильно дотримуватися вимог антикорупцiйного законодавства,зокрема, щодо визначенн,I (призначення) уповноваженого пiдроздiлу 1oboO"j зпитzlнЬ запобiганнЯ та виявленнrI корупцii, проведення 

-щорiчноi 
оцiнкикорупцiйних ризикiв, розроблення та виконаншI заходiв, якi е необхiдними таобцрунтованими для запобiгання i протидii'корупцii у дiялъностi Iнституту;забезпечувати доступ до пуьлiчнот i"форrйii, роrrrорrоником якоi еIнститут, IIUIяхом систематичного та оперативного оприJIюднення iнформацii(на офiцiйномУ вебсайтi Iнстиryту, на единому державному вебпортатliвiдrQитих даних, на iнформацiйних Ъ"""дu,. та, за необхiднiстю, у друкованихВИДаННЯХ), НаДаННЯ iНфОРМаЦii За ЗаПитами на iнфорrчцi.'"iд.rо"iдно до вимогЗаконУ УкраiЪИ <ПрО достуП до публiЧноi iнформацiiЬ;

розгJIядати зверненн,I |ромадян вiдповiдно до вимог Закону Украiни оПрозверненнrt |ромадян));
готувати (брати rIасть у пiдготовцi) проекти угод, договорiв,меморанлумiв у межах своеТ компетенцiТ;
вести дiловодство, органiзовувати роботу з укомплектування, зберiгання,облiку та використаннrI архiвних документiв;
забезпечувати у межах своеi компетенцii реалiзацiю державноi полiтикистосовно захисту iнформацiТ;
забезпечувати захист персонzrльних даних.

Щодо прlцбання, зберiгання,
застосовуютъся у господарськiй

охорону
обмехена,

3, У разi порушеннrI Iнстиryтом законодавства про
навколицIнъого природного середовища його дiяльнiсть може буiи
TIflrlacoBo заборонена або припинена вiдповiдно до законодавства.

ЧII. УПРАВЛIНЕЯ IНСТИТУТОМ

1. УправЛiння IнсТитутоМ здiйснюеться вiдповiдно до цъого Стаryту напiдставi поеднання праВ Уповноваженого оргаЕУ управлiння 
- 
йодогосподарського викорисТання державного майна i 1^lacTi в управлiннi трудового

колективу.

2. Керiвництво господарською дiялЬнiстю Iнстиryту здiйснюе директор(Jaai - .Щиректор), який призначаеться на посаду та r"irr"о.rься з посади
Еакiц}ом Уповноваженого оргаЕу управлiннrl на умовах
встаЕовЛеномУ законодавством, на строк до п'яти poKiB, .

, контракту у порядку,
пiс.гlя обрання таемним
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строк найму, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть.щиректора, умови йогоматерiального забезпечення, звiлънення з посади, iншi умови наймувизнач€lються контрактом.

У виборu'( Директора Iнституry може брати rIасть кожний штатнийнауковий працiвник Iнституту. Преr""д."r" на посаду ,лЩиректора Iнститутумох{уть висуватися ]iрудовим колективом Iнстиryту. Кан!идати на посаду,I[иреlстора Iнстиryту можуть мати права, передбачьнi Сrаrуrо, та чиннимзаконодавством УкраiЪи.

3,.Щиректора Iнстиryry може бути звiльнено достроково на пiдставах,пердбачених контрактом вiдповiдно до законодавства.
4,,,Щиректор Iнституry самостiйно вирiшус питання дiяльностi Iнституту,

за винятКом тих, що вiднесенi Статутом до компетенцii УповновЕl)кеного органу
1тtравлiння та Вченоi ради Iнстиryry.

5, ЩИРеКТОР IНСТИryТУ Та головний бухгагlтер несуть персон€rльнувi,щlовiдальнiстЬ за додеРжанЕя порядку ведення i достовiрнiсть облiку тастатистичноi звiтностi у встановленому законодавством порядку.
б. !иректор Iнституту:

безпосередньо пiдпорядкову€ться Уповноваженому органу управлiння танесе персон€rльну вiдповiдальнiсть за виконання Iнстйryтом покJIадених нанього завданъ, що визначенi Стаryтом, i здiйснення ним cBoix функцiй;дiС беЗ довiреностi вiД iMeHi Iнституту, представляе його iнтереси ворганах державноi влади i органах мiсцевого самоврядуваЕня, iнших
органiзацiях, У вiдносинаХ З юридичними особами та фiзичними особами,
фор"ryе адмiнiстрацiю Iнстиryry i вирiшуе питання дiяльностi Iнстиryту в
\{ежЕ}х та порядцу, встановлених Стаryтом та законодавством;

органiзовуе iнформацiйrту, господарську, соцiально-побутову та i"rrry
:iялънiсТь Iнстиryту вiдповiдно до мети та основних Еапрямiв його дiяльностi;

розпоряДжаетьсЯ коштамИ та майноМ IнститутУ вiдповiдно дозаконодавства та цього Стаryту;

_ забезпечуе ефективне використання та збереження майна, переданого
Iнстrгуry;

викоЕуе р{ови укJIаденого з Уповнов€Dкеним органом управлiннякокгракту;
укJIадае договори, видае довiреностi, в установленому порядку вiдкривае

ра.rryнки в .Щержавнiй казначейськiй службi УкраiЪи, в установах банкiв; 
-

у межах своеi компетенцii видае нак€ви та iншi розпорядчi акти, дае
вказiвrсл, обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв та працiвникiв IнЪтитуту;

опрацьовуе та подае на затвердження до Уповноваженого органу
rTpaBrriHHrI проскт Статуту;
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визначае органiзацiй,.у структуру Iнституту, граничЕу чисельнiстьпрацiвникiв, штатний розпис 

"u 

- 

"iд"овiдниt бrод*.rЙt перiод, кошторисдоходiв i видаткiв та план асигЕувань (за винятком наданнrr кредитiв збюлжеry) загапьного фонду бюджету Iнстифу та подае ix на затвердження доУповноваженого органу управлiння; 
J '

затверджуе положеншt про cTpyкTypHi пiдроздiли Iнстиryту та посадовiiнструкцii працiвникiв за,rодчй"*' керi"ЙЙкiв цих пiдроздiлiв;
призначае на посаду та звiльняе з посади за погодженням зуповноваженим органом управлiння.своiх заступникiв, медичного директора таголовного бухгаптера Iнституту, керiвни*u орйд"чноi с.гryжби (юрисконсульта)

з дотриманнrIм вимог законодавства;
призначае на посади наукових працiвникiв пiсляддЕ ддччgддr лGryI\\'Dпz\ rrРацrБникlВ ПIсля проВеДенНrI конкУрсУ УпорядкУ, заТВерДЖеноМУ Щиректором Iнституту та розробrr."о"о 

"iдповiдно дЬпршrriрного положення Про порядок проведення l<o',.vncv ня ?яплiтттаrrrrопорядок проведення конкурсу на замiщення

*i:::: л:iI111-., 'о:чд державноi науковоi у.rч"ЪЪ", затвердженого
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни;

призначае на посади керiвникiв наукових структурних пiдроздiлiвIнституту пiсля проведеннrI конкУрсу у порядку, встановленому КабiнетомMiHicTpiB Укрфи, на строк до 5 io*i" , .rpu"o, переобраннrI не бiлъше як натри строки; звiльняе з посад керiвникiв наукових структурних пiдроздiлiвIнстиryТу вiдповiдно дО законодавства та цього Статуту;
видае довiреностi та уповноважуе керiвникlЪ Ътруктурних пiдроздiлiвIнстиryту на виконаннrI вiдповiдних функцiЙ i вiдповiдальнiстъ вiдповiдно дозаконодавства та цього Стаryту;
у встановленому порядку призначае на посади та звiлъняе з посад

прачi вникiв Iнституту ;

призначае cBoiM нак€вом З членiв Вченоi Р4ди Iнстиryту;
встановЛюе У колектиВномУ договорi форми i системи оплати працi,норми працi, уIиови запровадженнrI та porrip" стимулюючих та iнших

з:lохочуВЕlлъних, компенсацiйниХ i гарантiйних виплат з дотриманням норм iгарантiй' передбаЧениХ закоЕодавством, €л.JIе В межЕlх, визначених дJIя них увстановленому порядку cyl{ дотацiй та власних доходiв з ypaxyBaHHrIM умов,встановJIених Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи;
застосовуе заходИ заохоченнrI та дисциплiнарногО стягнення допраuiвникiв IнстиТУТУ, на умовах, передбачених колективним договором та

законодавством;

укJIадае за згодою Уповноваженого органу управлiння договори оренди
та iтгвgglицiйнi договори лише у порядку, визначеному законодавством;

забезпечуе проведення колективних переговорiв, укJIаденЕя колективного
-Iоювору Iнстиryry та виконанЕя його вимог;

забезпечуе додержання законодавства
.IотриманЕям законностi та порядку, режиму
Еорм;

забезпечуе дотримzlння працiвник€}ми Iнстиryту Правил внутрiшнього
трудового розпорядку;

про працю в Iнстиryтi з
ceкpeтHocTi та антикорупцiйних
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. погоджуе з Уповноваженим органом управлiння своi вiдпустки, днiВlДПОЧИНКУ' ЗаКОРДОННi ВiДРЯaЖеНIШ Та вiдрядженнrl в межах украiъi, а такожзабезпечуе iнформуваннr' Уповно"*""БJ";;;;-" Т::'ТИМIIасовувтратупрацездатностi; l ОРГаНУ УПРаВЛiННЯ про свою
забезпеЧуе безуМовне дотримання i виконанЕя вимог антикорупцiйногозаконодавства В дiялъностi, Iнстиryry, його посадовими та службовими

ffН*;trffij.Т:аМИ, 
ЯКi 

""*o,ybi" ро?оrу та перебуваютъ з Iнститутом у
здiйснюе контролЪ за оголошеннrIМ та органiзаliею проведення KoHKypciBЕа заЕяття вакантних посад наукових. працiвникiв i атесЬацii спiвробiтникiвIнспrгуry;
ВИРiШУе iНШi ПИТаННЯ ДiЯЛЪНОстi Iнстиryту вiдповiдно до законодавства.
7, Щиректор Iнстиryту несе вiдповiдалънiстъ за формування та виконанЕякошТорисУ, ДоДержанЕrI ТРУДовоil фiнансовоi дисциплiни i вимогзilконодавства.

8, ,,Щиректор IнстиТУТУ, й9|о заступники, медичний директор та керiвникиструIстурних пiдроздiлiв е офiцiйниЙи .rр.д.ru"никами Iнстиryry, дiютъ уrdежЕlх cBoik повноважень та представJUIютъ iнтереси l".r"ryry в органахдqржавноi влади, установах та_ърганiзацiях, а також у взаемовiдносинЕlх з
;ж1#;#*:;::"" особами, 

" 
,Б"у'*ислi iнозJr""r", вiдповiдно до

9, ,ЩиреКтор IнстИryry, його заступники, медичний директор та керiвникиструктурних пiдроздiлiв у межах cBoix повноваженъ здiй""rооr" оперативнекерiвництво Iнститутом та його пiдроздiл;;. 
-

10, Щиректор IнститутУ несе вiдповiдальнiстъ за виконання вимог cTaTTi26 БЮДЖеТНОГО КОДеКСУ УкраiЪи, зокрема, в частиЕi органiзацii i забезпеченнявнlrгрiшнъого контролю в IнЪтиryтi.
11,,ЩиреКтор IнсТитутУ несе вiдповiдальнiсть за резулътатами науковоТ!,стЕlнови перед Уповноваженим органом управлiння.
12,.ЩиректоР IнстиryтУ щорокУ звiтуе перед колективом науковихпраriвникiв про свою дiяльнiсть.

VIII. УПОВНОВАЖЕНIЛIi ОРГАН УПРАВЛIННЯ
1, Уповноважений орган управлiння вiдповiдно до покJI4дених на нього

"япдаЕь здiйснюе повновЕDкенIUI щодо решiзацii прав o"p*u"" як власникаvайн4 переданогО Iнституту, пов'язu""" з володiнням, користуванням iрозпоряджанням ним у межах, визначених законодавством Украiъи, з метою
"я,lоволешrя державних та суспiльних потреб у сферi охорони здоров'я.

2. Уповноважений орган управлiння: 
J

вк}Еачае головнi Еапрямки дiялъностi Iнституry;
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приймае рiшення про yTBopeHHrI, реорганiзацiю i лiквiдацiю Iнституту уBiлroBi,щrocTi до вимог законодавства, призначае лiквiдацiйну комiсiю,затверджуе лiквiдацiйний балrанс;
затверджуе Статут Iнстиryту, здiйснюе контролъ за його дотриманням;ЗаТВеРДЖУе органiзацiйrrу структуру Iнстиryту;-;;"""у чисельнiстъЩРаl{i'цЦкiв та штатний розпис, кошторис доходiв i 

""дъr*i" 
ru.rпu" асигIIуванъ(за ВиIUIТком НаДання кредитiв з ЪrйЬ ,u.*""ого- фонду бюджетуIнституry;

оголошуе конкурс на замiщення посади Щиректора Iнстиryту у поряДкУ,ВСТаНОВЛеНОМУ КабiНеТУ MiHicTPiB УКраihи, ,,ризначае на посаду та звiльняе з
IT*" ,^ЩИРеКТОРа IНСТИryry У ".ru"o"n.rrory законодавством порядку, укJIадасl розриВае контракт з Щиректором Iнстиrуrу та здiйснюе контролъ за йоговиконzlннrlм;

погодкУ€ призначенIUI на IIосаду та звiлъненЕя з посади заступникiвlиректора Iнстиryту, медичного директора, головного бухгЕtлтера, керiвникаюридичноi служби (юрисконсульта) i*.r"ryry вiдповiдно до вимогзаконодавства за поданням .Щиректора Iнституry;
. погОджуе ЩиректоРу IнстиryтУ вiдпуЪтки, днi вiдпочинку, закордоннiвlд)ядженн,t та вiдрядження В межах Украiни, призначае виконуючогообов'язки .Щиректора Iнстиryту разi звiл"".й або вiдстороненшI ,.ЩиректораIНСТИryТУ, Мае 

_ 
ПРlВО На Вирiшення .r"ru"Й щодо покJIадання обов,язкiввиконанIш обов'Язкiв {иректораrнституТу у разi йогО r"rru.о"оi вiдсутностi;вiдсторонюе Щиректора t".r"фrУ '"iд 

роботи пiд час проведеннrIперевiрки обставин, що вк€вують на невиконаннrI чи ненаJIежне виконаннrI нимcBoix обов'язкiв;
контролюе виконаннЯ та забезпеЧення .Щиректором Iнституту заходiвщодо cTBopeHHrI умов працi вiдповiдно до законодавства про охорону працi;проводитЬ монiторинГ дiяльностi Iнституту, ,чб"..rечу€ проведенняперевiрки фiнансово-господарсъкоi дiялъностi у 

-p*i 
;й .щиректора тавнугрiшнiх аудитiв у порядку, встановленому законодавством;

здiйснюе контроль 8а фiнансовою (бюджетною) та штатноюЛrсtшплiнами Iнстиryту;

хоштiвl"",",уý:т#ff :.,Н"ЁНЁl',rыхъЖЁхнт::хнfiнl,ж:;
lнституry вiдповiдно до законодавства, виявJIяе державне майно, яке тимчасовоЕе використовуеться,
впкористашш;

затверджуе стратегiчнi плани розвитку Iнституту, здiйснюе контроль за ix
BиKoHEIHHrIM;

контроjIЮе реалiзацiю заходiв щодо запобiгання корупцii в Iнститутi;
погоджуе Iнстиryry договори про спiльну дiяльнiй та iншi до.J"ор", .uякЕми використовуеться нерухоме майно, що перебувае в оперативному

1трав-гriннi Iнстиryry, та конц)олюе виконання умов цих договорiв; 
- J

здiйснюе контроль за ефективним

та вIIоситЬ пропозицii щодо умов його подаJIьшого
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забезпечуе приведеннrI у вiдповiднiстъ до законодавстваIнстrгуry;
надае згоду на вiдчуженнrl, ор:нду, передачу та списанrrя майна Iнстиryтуi пропозиЦii щ9оо умов договору Ъiд"у*.й, оренди, передачi та списаншI з

;:Ё;u".,"T:;"*'Jfi"JP;T,"""o,o 
" йор"станЕя майна у порядку

органiзову€ контролъ за використанням орендованого державного майна.забезпечуе управлiннЯ .i й"р"*.r*" 
- 
,ur"рiальних носiiЪ ."*о"r"о'iнформацii та здiйснення заходiв *ооь "r"йи державноi таемницi;забезпечуе оформленнЯ праВ на ..r.n""i дiлянкИ I""r"ryry (у разiВiЛСУГНОСТi НеОбХiДНЙr. до*уrентiв) та уточненнrI меж земелъних дiлянокJержавних i казенних пiдприемств, державних установ, органiзацiй та об'ектiвHepyxoMocTi (будiвлi, споруди), що не у"iЙ-о" оо'.rurутних капiтапiвгосподаРськиХ товариств, утворених у процесi корпораЙацiI державнихпiшриемств;

контроJIюе_ виконанЕя орендарями iнвестицiйних i технiчних програм,якщо TaKi передбаченi до.о"ором оренди;
виконуе iншi передбаченi законодавством функцii з управлiння об'ектами.]ержавноi власностi.

IX. ВЧЕНА РАДА IНСТИТУТУ

1, В Iнстиryтi формуеться Вчена рада, яка е колегiа-гrьним органомутравлiнн,I науковою i 
"uу*оЪо-технiчноо оi"п""iстю Iнституту, яка виконуеконсультативно-дорадчi функцiТ. .

Формування та дiяльнiстъ ВченоТ Ради здiйснюеться у вiдповiдностi зЪконом Украihи <<Пр о науко ву та науков 
" 

- r"-"i;;;;;;iJr;rr.
2, Кiлькiсний скJIаД .Io."i" Вченоi Puo" "rчновить 

15 осiб. Склад Вченоiра"lи Iнстиryту перегJIяда€ться та при необхiдностi оновJIюеться, виходячи iззавдань, що ставJIятъся переД Вченою радою Iнстиryту. Не менш як 12 осiбскjIадУ Вченоi радИ обираетьсЯ таемниМ голосуванням зборiв науковихпрацi'ццкiв, а 3 особи призначаються нак€вом.Щиректора Iнституту.
Щиректор Iнстиryry, його заступник з HayкoBoi роботи i вчений секретарIнстrrгугу е членами Вченоiради за посадою. 

rvvvrrr

3, Голова, його заступники та вчений секретар Вченоi Ради обираютьсятае}(ним голосуванням з числа iT членiв. Голова Вченоi рй органiзовуе такоординуе if робоry.
4, Питання порядку дiяльностi та визначення функцiонагlьних обов'язкiвгоJовИ ВченоТ Р4ди та iT членiв реryлюЮться вiдпЬъiд"", Положенням, якесхваlюеТься ВчеНою радоЮ, та затверджуеться .Щиректором Iнституту.

Статут
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5,До скJIаду Вченоi Ради також входять голова Ради молодих вчених абоiншогО об'еднанIUI молодих вчених (представник молодих вчених) Iнстиryту такерiвниК первиннОi профсПiлковоТ органiзацii 1.rро6".rirr*овиЙ представник)Iнстиryту.
4. ДО викJIючНоТ компеТенцiТ Вченоi ради належатъ питання щодо:l) ВИЗНаЧеНН'I СТРаТеГii РОЗвитку IнЪтитуту та перспективних напрямiвнауковоi i науково-технiчноi дiяльностi;
2) проведенн,I оцiнки науковоi i науково-технiчноi тематики тарезуль]атiв науково-дослiдн"" робi";
3) затвердження .rоrо""",. (щорiчних) планiв наукових дослiдженъ;4) внесеНшI пропОзицiй стосовно удосконЕIлення та розвитку структуриIнстиryту;
5) затвердженЕя тем дисертацiй здобувачiв вищоi освiти на третьому(ocBiTHbo-HayKoBoMy) та ,uу*о"ойу piBHi ВийоТ освiти i призначення науковихкерiвникiв (консулътантiв);
б)затвердж:ння результатiв атестацiт наукових працiвникiв, науковихкащriв вищоi квалiфiкацii ia резулътатiв конкурсу на Ba,.aHTHi поса,ди науковихпрацiвникiв;
7) висуВаншI видатниХ наукових праць для присудження премiй, медапейта iнших видiв вiдзнак, у тому числi ,i*"uродi"";
8) ПОДаННЯ ВiДПОВiДНИХ Рiшень на ЙЙ*енIuI до атестацiйноi колегiiцентрzlлъного оргаЕу виконавчоi влади, що ,u6.rпечуе ф;р;r;"ння та реаlriзуеДеРЖаВНУ ПОЛiТИКУ У СфеРi НаУКОвоI i науково-технiчноi дiялъностi, щодоприсвоснIUI працiвникаМ Iнституry вчених звань професора та старшоголослiдника; порушення кJIопотання про присвоення почесних звань;
9) затвеРдженн,I рiчних звiтiв про дiяльнiсть Iнституту та фiнансовихгlтанiв Iнстиryту;
10) ухвапеннrI рiшення про розмiщення власних надходжень утериторiагrьниХ органаХ центр€rлЬногО органу виконавчоТ 

""uо"]ътi.i"Ьr;]еРЖаВНУ ПОЛiТИКУ У СфеРi КаЗНаЧей""*оiо оd"rry.о"уванЕя бюджетних коштiв,або в банкiвських установах дiержавного сектору;
11) погодженнrI перелiкУ професiй i посад Iнституту, на яких можезастосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанцiйний режим працi.

L ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦIАЛЪНА ДIЯ;IЪНIСТЪ IНСТИТУТУ
1, Працiвники мають право брати rIасть в управлiннi Iнститутом череззагалrънi збори (конференцii) трудового колективу Iнстиryry, первиннупрофспiлкову органiзацiю працiвникiв Iнстиryту, Вчену раду, що дiють уТУДОВОМУ КОЛеКТИВi, iНШi ОРГаНи, уповноваженi ,рудЬ"", колективом на

ЦРеДСТаВНИЦТВО, ВНОСИТИ ПРОПОЗИЦii ЩОДО ПОлiпшення роботи Iнституту, атакоЖ з питань соцiально-культурного i побутового обслу.i"у"ч""".
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представники Профспiлковоi органiзацii, а у разi ik вiдсутностi _ вiльнообранi працiвниками представники' представляютъ iнтереси працiвникiв ворганах управлiння Iнстиryту вiдповiдно оо rч*онодавства.
IнституТ зобов'язаний створювати умови, якi б забезпечувzUIи rIастьпрацiвникiв Iнституту в його управлiннi.
2, Трудовий колектив IнститутУ скJIадаетъся з ycix працiвникiв, якi своеюпрацеЮ берутЬ }пrастЬ У його дiяльностi на ocHoBi трудового договору(контракry, угоди) або iнших форм, що реryлюють ТРУдовi вiдносинипратIiзццка з Iнститутом.
3, Посадовi та службовi особИ Iнституту, iншi особи, якi викоЕуютърбоry та перебУваютЬ з IнститУто, у 'Ьуо;;;- вiдносинах, зобов'язанi:1) Не ВЧИIUIТИ_Та Не бРати yru.ri уЪr""."нi корупцiиЙ правопорушень,пов'язаних з дiяльнiстю IнсЪиryry;
2) утримуватися вiд поведй*, яка може бутпрозцiненою як готовнiстъвчинитИ корупцiЙне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстю Iнституту;3) невiдкгlадно iнформувати посадову особу, вiдповiд€lльну за запобiганнrlкорупцii у дiялънОстi IнстИТУтУ, {иректоРu I".r"ryTy абО Уповноважений орган1тlравлiння про випадки пiдбур.rr"" до вчинення корупцiйногоправопорушеннrI, пов' язаного з дiялънiстю Iнституту;
4) невiдкладно iнформувати посадову особу, вiдповiдальну за запобiганнrlкорупцii у дiяльностi IнстиТУТУ, .Щиректорu I""r""yry або Уповноважений орган}травлiНн,I про випадки вчиненнrI корупцiйних або пов'язаних з корупцiеюправопорушень iншими працiвниками йr"ry.у або iншими особами;5) невiдкладно. i_нформувати посадову особу, вiдповiдальну за запобiганнrlкорупчii у дiяльностi IнстиТУтУ, !иректорu I".r"ryry або Уповноважений органутlравлiнЕя про виникнення ре€rлъного, потенцiйного конфлiкту iHTepeciB.4,до скJIаду ор_ганiв, через якi трудовий колектив реагliзуе свое право на}частЬ в управЛiннi IнсТитутом, за винятком Вченоi ради, не може обиратисяlиректор Iнстиryту. Повноваження цих органi" ""."u"йr"." вiдповiдно дозаконодавства.

5, Виробничi' трудовi ,та соцiагlьнi вiдносини трудового колективу зIпсти,гуГом реryЛюютъсЯ колективним договором, яl<утйукJIадаетъся вiдповiдно]о законодавства.
6, Право укJIаданнJI колективного договору вiд iMeHi Уповнов€DкеногооргаIry управлiння надаеться .Щиректору Iнстиryry, а вiд iMeHi ,рудо"о.окоJективу - профспiлковому KoMiTeTy.
СторонИ колектиВногО договорУ звiтуrотЬ на загалЬних збоРах трудОВОIчtУкоJективу не менш нiж один раз на piK.
7. ПитаннЯ щодО полiпшеннЯ умоВ працi, життя i здоров'я, гарантiiобов'язкового медичного стр€}хування працiвникiв IнститутУ та ik сiмей, атакож iншi питанIUI соцiа-шьного розвитку вирiшгуlоться трудовим колективом за

}частю .Щиректора Iнституту вiдповiдно до .ч*о"одавства, цього Стаryту та
коJеIстивного договору.

8, Щжерелом коШтiв на оплатУ працi працiвникiв Iнституту е державнiкошти, а також iншi джерела, не забороненi законодавством.
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Форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi ставки,схеми посадових окладiв, умови запровадженнrI та розмiри надбавок, доплат,премiй, винагород та iнших заохочувЕUIъних, компенсацiйних i гарантiйнихвиппат встановлюютъся у колективному договорi з дотр;манIUIм норм iгарантiй, передбачених законодавством, Генеруъною та Галузевою угодами.мiнiмальна заробiтна плата працiвнйкiв не nnо*. 
-ъь" 

нижчою вiдвстановленого законодавством мiнiмального po.ripy й;;rйi плати.УМОВИ ОПЛаТИ ПРаЦi Та матерiагrъного ruо.r.r"".;;r;;ектора Iнститутувизначаються контрактом, укJIаденим iз Уповноваженим органом управлiння.9, оплаТа працi працiвникiв. Iнстиrуrу^lдiЛ."о.r"й в першочерговомупорядку, Bci iншi платежi здiйсшоються Iнстиryтом пiсля виконаннязобов'язань щодо оплати працi.
10. ПраЦiвникИ Iнституry здiйснюютЬ своЮ дiяльнiстЬ вiдповiдно доСтатуту, колективного договору, положень про cTpyKrypHi пiдроздiли тапосадових iнструкцiй згiдно iз законодавством.
11, ЗборИ трудовогО колективУ IнститутУ ввЕDкаються правомочними,якщо на них присутнi не менше двох третин фактичноi чисел"ностi штатнихпрацiвникiв Iнституту.

1.ПрипиненнrI дiяльностi
рорганiзацii (злиття, при€днання,
рiшенням Уповноваженого органу
законами, - зо рiшенням суду.

Х. ПРИПИНЕНIIЯ ДШЛЬНОСТI

Iнституту здiйснюеться шляхом його
подiлу, перетворення) або лiквiдацii - за
управлiння, а у випадкЕlх, передбачених

2. У разi припинення Iнституту (у результатi лiквiдацii, злиття, подiлу,
ЦРИеДНаНЕ'I абО ПеРеТВОРеННя) uKr"""- ф.дчюr"." однiй або кiлькомПеПРИбУГКОВИМ ОРГаНiЗаЦiяМ вiдповiдного "ф або зарахо"'у.r""" до доходубю.шкеry.

3, Лiквiдацiя Iнстиryту здiйснюеться лiквiдацiйною комiсiею, яка
}творюеться Уповноваженим органом управлiння, а у разi припиненrrя його,IiяJIьностi за рiшенням суду - KoMicieo, уr"ореною 

"iдпо"iдно до рiшеннrl суду.4, Порядок i строки проведення лiквiдацii, а також строк для заявипретензiй кредиторами, що не може бути меншим, нiж два мiсяцi з дняок)лошеНня про лiквiдацiю, визначаються органом, який прийняв рiшення про_riквiдацiю Iнстиryry.
5, Лiквiдацiйна комiсiя розмiщуе в друкованих засобах вiдповiдно дозакоtIУ повiдомленIUI про лiквiдацiю Iнституiу та про порядок i строки заявихредиторами претензiй, а наявних (вiдомих) *р"д"торiв повiдомляе

персон€lльно У письмовiй формi у встановленi законодавством строки.
6. ОДНОЧаСНО ЛiКВiДаЦiйна комiсiя вживае необхiдних заходiв щодостягненНя лебiтОрськоТ заборгоВаностi Iнституту та виявлення щредиторiв з

ППСЬМОВIП{ ПОВiДОМЛеННrlМ Кожного , ""* про лiквiдацiЙ су6''екта
господарювання.
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7, Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюе н€uIвне майно Iнституту i розраховуеться зКРеДИТОР€lМИ, СКJIаДае ЛiКВiДаЦiйНИй баЛанс та подае його до Уповноваженогооргану управлiння або оргlну, якпй призначив лiквiдацiйну комiсiю.
/I[ocToBiPHicTb Та ПОВНОТа лiквiдацiйного балlансу повиннi бути перевiренi вYстановЛеномУ законодавством порядку з обов'язковою перЬвiркой op.uroцa
:ержавноI фiскальноi служби, в 

"поф 
пЬребувае на облiку Iнстиryт.

8. ЛiквiДацiйна комiсiЯ виступае В судi вiД iMeHi Iнституту, що-riквiдуеться.
9, Черговiсть та порядок задоволення вимог кредиторiв визначаються

вiдrrовiдно до законодавства.
10. Працiвникам Iнстиryту, якi звiльняються

реорганiзацiею чи лiквiдацiею, гарантуеться дотримання
вiлlовiдно до законодавства про працю.

11.IнстиryТ вважаетьсЯ таким, щО припинив свою дiяльнiсть, з дняBEeceHH,I до Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiлприемцiв та громадських формувань запису про державну реестрацiю його
припинення.

MiHicTp illn

у зв'язку з його
ik прав та iHTepeciB

BiKTop ЛЯШКО

охоро!rи зд,

згIднФ з {
rсцl;1лls,tr:
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