
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

ПОСТАНОВА 
. 

    15.03.2017   . 

 

м.Київ 

 

№.     76     . 

 

 

Про започаткування Цільової 

програми наукових досліджень 

НАН України «Матеріали для 

медицини і медичної техніки та 

технології їх отримання і 

використання» на 2017-2021 роки 

 

 

 

Заслухавши доповідь академіка-секретаря Відділення фізико-

технічних проблем матеріалознавства НАН України академіка НАН 

України Л.М.Лобанова, а також на виконання постанови Президії НАН 

України від 03.06.2015 № 145 «Нові матеріали біомедичного 

призначення», Президія НАН України постановляє: 

1. Започаткувати Цільову програму наукових досліджень НАН 

України «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх 

отримання і використання» на 2017-2021 роки (далі – Програма).  

2. Затвердити за поданням Секції фізико-технічних і математичних 

наук НАН України: 

2.1. Концепцію Цільової програми наукових досліджень НАН 

України «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх 

отримання і використання» на 2017-2021 роки (додається). 

2.2. Склад наукової ради Цільової програми наукових досліджень 

НАН України «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології 

їх отримання і використання» на 2017-2021 роки (додається ). 

2.3. Положення про наукову раду Цільової програми наукових 

досліджень НАН України «Матеріали для медицини і медичної техніки 

та технології їх отримання і використання» на 2017-2021 роки 

(додається). 

3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України разом з 

Відділом фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України 

передбачити на 2017 та наступні роки кошти для фінансування завдань 

Програми.  
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4. Доручити науковій раді Програми відповідно до Положення про 

цільові програми наукових досліджень НАН України і цільові наукові 

(науково-технічні) проекти НАН України, затвердженого постановою 

Президії НАН України від 07.10.2015 № 236 (зі змінами): 

4.1. У двотижневий термін після прийняття рішення про виділення 

коштів на фінансування виконання завдань Програми оголосити конкурс 

проектів зазначеної Програми, забезпечивши високий науковий рівень 

експертизи. 

4.2. За результатами конкурсу здійснити відбір  проектів, надаючи 

перевагу тим з них, які мають  інноваційний потенціал, вже  мають 

замовників або у фінансуванні яких беруть участь промислові 

підприємства, та подати на затвердження Президії НАН України перелік 

завдань на 2017 рік з обсягом їх фінансування. 

4.3. У четвертому кварталі 2017 р. та наступних років проводити 

звітні конференції за підсумками виконання завдань Програми. 

5. Установам НАН України – виконавцям Програми за підсумками 

виконання найважливіших завдань Програми, розглянутими на звітній 

конференції, забезпечити їх висвітлення у засобах масової інформації та 

на web-сайті НАН України. 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Відділення 

фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України та Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                   Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                            В.Л.Богданов 

 


