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ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду цільової науково-технічної програми  

НАН України «Дослідження і розробки з проблем підвищення 

обороноздатності і безпеки держави» 

 

 

 

1. Координаційна рада цільової науково-технічної програми НАН 

України «Дослідження і розробки з проблем підвищення 

обороноздатності і безпеки держави» (далі – Координаційна рада) є 

науково-консультативним та експертним органом з питань координації 

досліджень і розробок, що проводяться установами НАН України в 

інтересах оборони і безпеки держави. 

Координаційна рада створена на виконання пункту 3 постанови 

Президії НАН України від 28.01.2015 № 14 «Щодо активізації виконання 

робіт установ НАН України в інтересах підвищення обороноздатності та 

безпеки держави» з метою визначення пріоритетних наукових напрямів 

в зазначеній сфері, проведення координаційної роботи і підготовки 

експертних висновків з наукової тематики в сфері розвитку оборонно-

промислового комплексу (далі – ОПК) і безпеки держави. 

2. Координаційна рада, її голова та персональний склад 

затверджуються Президією НАН України. До складу Координаційної 

ради можуть залучатися представники інших зацікавлених міністерств і 

відомств (за згодою). 

Організаційне забезпечення роботи Координаційної ради здійснює 

Науково-організаційний відділ Президії НАН України. 
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3. Основними завданнями Координаційної ради є: 

– формування цільової науково-технічної програми НАН України 

«Дослідження і розробки з проблем підвищення обороноздатності і 

безпеки держави» (далі – Програма) згідно з Концепцією Програми; 

– конкурсний відбір та координація проведення досліджень і 

розробок установ НАН України в інтересах оборони та безпеки держави; 

– взаємодія з відповідними центральними органами виконавчої 

влади та науково-виробничими підприємствами з питань визначення 

потреб науково-технічного супроводу ОПК та ефективного 

використання розробок НАН України в цій сфері. 

4. Для виконання своїх завдань Координаційна рада: 

– за рішенням Президії НАН України організує та координує 

проведення досліджень і розробок установ НАН України в інтересах 

оборони та безпеки держави;  

– готує пропозиції Президії НАН України щодо підготовки та 

реалізації рішень центральних органів виконавчої влади у науково-

технічній сфері, що стосуються розвитку ОПК і безпеки держави; 

– сприяє впровадженню результатів досліджень і розробок НАН 

України в інтересах оборони і безпеки держави у практику. 

5. Координаційна рада має право: 

– створювати при необхідності під керівництвом членів 

Координаційної ради секції та експертні групи, залучати до участі в них 

представників міністерств і відомств, наукових установ, підприємств, 

громадських організацій та об’єднань; 

– отримувати у встановленому порядку необхідні для її 

діяльності інформацію і матеріали; 

– знайомитися зі станом та результатами досліджень і розробок в 

інтересах оборони і безпеки держави, які виконуються в наукових 

установах НАН України (за погодженням з їх керівництвом); 
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–  заслуховувати, в тому числі за дорученням Президії НАН 

України, доповіді керівників робіт про доцільність започаткування 

нових напрямів досліджень і розробок, результати виконаних 

досліджень та перспективи їх розвитку і впровадження. 

6. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання. 

Керує засіданнями Координаційної ради її голова або, за його 

дорученням, заступник голови Координаційної ради. 

Для забезпечення оперативного виконання прийнятих рішень і 

керівництва роботою Координаційної ради в період між її засіданнями 

створюється бюро. 

7. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю 

голосів присутніх на засіданні її членів. Для прийняття рішення 

необхідна присутність більше половини її членів. Рішення 

Координаційної ради оформлюються протоколами.  

8. Загальне керівництво роботою Координаційної ради та 

контроль за її діяльністю здійснює Президія НАН України. 

До 25 грудня кожного року Координаційна рада подає Президії 

НАН України звіт про свою діяльність за поточний рік, підписаний її 

головою або заступником голови.  

Не рідше одного разу на 3 роки Координаційна рада звітує про 

свою роботу на засіданні Президії НАН України.  

9. Для листування Координаційна рада має свій бланк з її повною 

назвою. 

10.  Ліквідація Координаційної ради здійснюється за рішенням 

Президії НАН України. 

 

 

 

    В.о.головного вченого секретаря  

Національної академії наук України 

  член-кореспондент НАН України                            В.Л.Богданов 

 


