
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    25.03.2020    . 

 

м.Київ 

 

№.     95      . 

 

 

Про терміни проведення сесії Загальних зборів НАН України 

та загальних зборів відділень НАН України 

Постановою Президії НАН України від 29.01.2020 р. № 36 на 13 – 

17 квітня ц.р було призначено проведення сесії Загальних зборів НАН 

України та загальних зборів відділень НАН України. В порядку 

підготовки до неї, за планами заходів, затвердженими постановою 

Президії НАН України від 26.02.2020 р. № 65 та розпорядженням 

Президії НАН України від 03.03.2020 р. № 145: 

– згідно з пунктами 7.4, 7.5, 7.7. Статуту Національної академії наук 

України оприлюднено оголошення про проведення виборів президента 

НАН України та членів Президії НАН України у засобах масової 

інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному 

веб-сайті НАН України; 

– науковими установами, дійсними членами (академіками) та 

членами-кореспондентами НАН України висунуто і Президією НАН 

України зареєстровано кандидатів на посади президента НАН України та 

академіків-секретарів відділень НАН України, списки яких затверджено 

постановою Президії НАН України від 25.03.2020 р. № 94; 

– згідно з пунктом 4.2 Статуту Національної академії наук України 

трудовими колективами наукових установ НАН України делегуються для 

участі у сесії Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень 

НАН України з правом ухвального голосу наукові працівники. 

Разом з тим з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-

19 в Україні тимчасово заборонено проведення масових заходів, що 

унеможливлює проведення у визначені терміни сесії Загальних зборів 

НАН України та загальних зборів відділень НАН України, проведення 

зустрічей висунутих кандидатів на посади президента НАН України та 

академіків-секретарів відділень НАН України з колективами наукових 
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установ, представниками громадськості, обговорення виборчих програм 

кандидатів на зборах наукових працівників тощо. 

Враховуючи зазначене та беручи до уваги експертні висновки 

Інституту держави та права ім.В.М.Корецького НАН України, Інституту 

законодавства Верховної Ради України, Президія НАН України 

постановляє: 

1. Відтермінувати чергову сесію Загальних зборів НАН України та 

загальних зборів відділень НАН України, скликану постановою Президії 

НАН України від 29.01.2020 р. № 36, і визначити терміни її проведення 

після поліпшення епідемічної ситуації в країні та закінчення дії заборони 

проведення масових заходів, зокрема надавши можливість висунутим 

кандидатам на посади президента НАН України та академіків-секретарів 

відділень НАН України в повному обсязі реалізувати свої права в частині 

зустрічей з колективами наукових установ, представниками 

громадськості, обговорення виборчих програм тощо. 

2. Встановити, що згідно з абзацом першим частини 11 статті 17 

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та пунктом 

7.3 Статуту Національної академії наук України Президія НАН України 

виконує свої обов’язки до обрання її нового складу. 

3. Президії НАН України після визначення згідно з пунктом 1 цієї 

постанови термінів проведення чергової сесії Загальних зборів НАН 

України та загальних зборів відділень НАН України внести відповідні 

зміни в частині термінів проведення сесії і організаційних заходів з її 

забезпечення до: 

3.1. постанови Президії НАН України від 29.01.2020 р. № 36 «Про 

проведення сесії Загальних зборів НАН України та загальних зборів 

відділень НАН України»; 

3.2. постанови Президії НАН України від 26.02.2020 р. № 65 «Про 

організацію проведення звітних сесій Загальних зборів НАН України та 

загальних зборів відділень НАН України»; 

3.3. розпорядження Президії НАН України від 03.03.2020 р. № 145 

«Про організацію проведення сесій Загальних зборів НАН України з 

виборів Президента НАН України і членів Президії НАН України та 

загальних зборів відділень НАН України з виборів академіків-секретарів, 

заступників академіків-секретарів і членів бюро відділень НАН України». 

4. Науково-організаційному відділу Президії НАН України: 
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4.1. до 14.04.2020 р. забезпечити розсилання до відділень НАН 

України проекту Звіту про діяльність НАН України у 2019 році (в 

електронному вигляді); 

4.2. до 14.04.2020 р. забезпечити розміщення на веб-сайті НАН 

України інформаційного видання «Національна академія наук України у 

2019 році». 

4.3. забезпечити надсилання Звіту про діяльність НАН України у 

2019 році до органів державної влади. 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного 

вченого секретаря НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова. 


