
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    17.01.2018   . 

 

м.Київ 

 

№.     16      . 
 

 

Про виконання розпорядження 

Кабінету Міністрів України            

від 27.12.2017 № 992-р 

 

 

 

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 27.12.2017                       

№ 992-р «Про затвердження плану заходів щодо відзначення 100-річчя 

Національної академії наук» затвердив план заходів з відзначення                

100-річчя Національної академії наук України та доручив міністерствам, 

іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській 

міській держадміністраціям разом з Національною академією наук 

України забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим 

розпорядженням, за рахунок та у межах видатків державного і місцевих 

бюджетів, які будуть передбачені на 2018 рік, а також інших не 

заборонених законодавством джерел фінансування.  

Президія НАН України постановляє: 

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2017            

№ 992-р «Про затвердження плану заходів щодо відзначення 100-річчя 

Національної академії наук» взяти до керівництва у роботі. 

2. Взяти до відома, що на виконання постанови Загальних зборів 

НАН України від 13.04.2017 № 2 «Про відзначення 100-річчя 

Національної академії наук України», постанов Президії НАН України 

від 17.06.2015 № 169 «Про підготовку до відзначення 100-ліття від часу 

заснування Національної академії наук України», від 09.11.2016 № 232 

«Про підготовку до відзначення 100-літнього ювілею НАН України»,  

від 31.05.2017 № 161 «Про організацію виконання Указу Президента 

України про відзначення 100-річчя НАН України» та розпорядження 

Президії НАН України від 20.06.2017 № 391 «Про забезпечення 

реалізації Плану організації виконання Указу Президента України            

від 18.05.2017 № 136» в НАН України розгорнуто роботу з відзначення 

ювілею. 
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3. Визначити відповідальних від НАН України за організацію 

підготовки та проведення заходів з відзначення 100-річчя Національної 

академії наук відповідно до плану заходів, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 992-р 

(додаток). 

4. Науково-організаційному відділу Президії НАН України: 

4.1. Забезпечити подання до 10 липня і 10 грудня 2018 р. до 

Міністерства освіти і науки України інформації про стан виконання 

плану заходів з відзначення 100-річчя Національної академії наук, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України                           

від 27.12.2017 № 992-р. 

4.2. Разом з Відділом фінансово-економічного забезпечення 

діяльності НАН України передбачити на 2018 рік кошти для 

фінансування заходів з відзначення 100-річчя НАН України, 

затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України                            

від 27.12.2017 № 992-р. 

4.3. Спільно з відділеннями НАН України, регіональними 

науковими центрами НАН України та МОН України до 20 травня               

2018 року підготувати та подати Президії НАН України узагальнений 

план заходів з відзначення 100-літнього ювілею Національної академії 

наук України.  

5. Управлінню справами НАН України з метою забезпечення 

відзначення 100-літнього ювілею Національної академії наук України  

на державному рівні вжити заходів, спрямованих на приведення до 

належного технічного стану будівель і споруд установ та організацій 

НАН України, зокрема щодо проведення поточного ремонту фасаду 

головного будинку Президії НАН України на вул.Володимирській, 54 

(корпус № 1). 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України 

В.Л.Богданова.  

 
 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                    Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 

 


