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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про наукову раду цільової комплексної програми  

наукових досліджень НАН України «Розвиток вітчизняної 

радіоастрономії та її інтеграція у сучасні світові мережі 

радіодосліджень Всесвіту» на 2018–2022 роки 

 

 

 

1. Наукова рада цільової комплексної програми наукових 

досліджень НАН України «Розвиток вітчизняної радіоастрономії та її 

інтеграція у сучасні світові мережі радіодосліджень Всесвіту»                   

(далі – Рада) створюється з метою проведення якісної наукової 

експертизи та конкурсного відбору поданих установами запитів на 

проведення наукових робіт, формування переліку завдань цільової 

програми за результатами конкурсу, координації робіт установ-

виконавців, з урахуванням наявності відповідної експериментальної 

бази – великих радіотелескопів метрового-декаметрового діапазонів 

хвиль. 

Рада є колегіальним науково-консультативним органом управління 

програми, визначає стратегію її формування та реалізації, вирішує 

принципові питання ресурсного забезпечення робіт за Програмою, 

розглядає стан і результати їх виконання. 

Склад Ради затверджується Президією НАН України та може 

змінюватися на різних етапах формування та виконання Програми. 

2. Основні завдання Ради: 

– аналіз стану та перспектив розвитку низькочастотних 

радіоастрономічних досліджень в НАН України з урахуванням світового 

досвіду і тенденцій; 

– проведення якісної наукової експертизи, в тому числі з 

залученням сторонніх експертів та об’єктивного конкурсного відбору 

запитів на проведення наукових робіт за Програмою; 

– формування програми за результатами конкурсу та подання її у 

вигляді переліку наукових завдань на затвердження в установленому 

порядку; 

– організація контролю за виконанням завдань Програми, аналіз 

отриманих результатів, оцінювання ефективності використання 

фінансових ресурсів, визначення перспективних напрямів подальших 

досліджень і забезпечення внесення необхідних змін до Програми; 
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– підготовка пропозицій та рекомендацій щодо методики 

проведення експертної оцінки та відбору запитів на проведення 

наукових  робіт,  створення  відповідних інформаційних банків; 

– заслуховування презентаційних і звітних доповідей керівників 

завдань Програми, підготовка узагальнюючих звітів про її виконання; 

– інформування наукової громадськості про свою діяльність і 

результати виконання Програми. 

До 20 грудня кожного року Рада розглядає звіти про виконання 

проектів Програми, оцінює отримані результати, їх відповідність 

технічному завданню та договору і подає до Президії НАН України 

узагальнену звітну інформацію про виконання Програми для її 

включення до звіту про діяльність НАН України у поточному році та 

проекти рішень Президії НАН України щодо виконання й фінансування 

робіт на наступний рік. 

3. Основні засади роботи Ради: 

–  Рада збирається на засідання не рідше 2 разів на рік; 

– рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх 

членів Ради та оформлюються відповідним протоколом; 

– при рівній кількості голосів голос голови Ради є вирішальним; 

– голова Ради – керівник Програми може створювати робочі групи 

з провідних вчених НАН України та сторонніх експертів для проведення 

експертного відбору запитів на виконання наукових робіт у рамках 

конкурсів, а також для поточного контролю за виконанням завдань 

Програми, підготовки матеріалів та пропозицій для їх розгляду на 

засіданні Ради, вирішення організаційних питань. 

 


