
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА  
. 

  03.03.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    74    . 

 

 

Про проведення сесій 

Загальних зборів НАН України 

та загальних зборів відділень 

НАН України  

 

 

 

Відповідно до частин 8, 12-14 статті 17 Закону України                       

«Про наукову і науково-технічну діяльність», пунктів 4.1–4.5, 5.1, 5.8, 

5.11–5.17 Статуту Національної академії наук України, пунктів 5–13 

Положення про відділення НАН України, постанови Президії НАН 

України  від 05.01.2021 № 2 «Про оголошення чергових виборів дійсних 

членів (академіків) та членів-кореспондентів Національної академії наук 

України» та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Президія 

Національної академії наук України постановляє: 

1. Провести сесії Загальних зборів НАН України та загальних 

зборів відділень НАН України 19–22 квітня 2021 року за програмою,               

що додається. 

2. При проведенні сесій Загальних зборів НАН України та 

загальних зборів відділень НАН України забезпечити дотримання 

обмежувальних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
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3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України спільно 

з Відділом наукових і керівних кадрів та Управлінням справами НАН 

України в тижневий термін розробити та подати на затвердження 

Президії НАН України порядок та план заходів з організації та 

проведення 19–22 квітня 2021 р. сесій Загальних зборів НАН України                 

та загальних зборів відділень НАН України. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

віцепрезидента НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                    А.Г.Загородній 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               В.Л.Богданов



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 03.03.2021  № 74 

 

 

ПРОГРАМА 

сесій Загальних зборів НАН України та відділень НАН України 

19-22 квітня 2021 р. 

19-20 квітня: 
 

Звітні сесії загальних зборів відділень НАН України.* 

1. Про підсумки наукової діяльності установ відділень НАН України                  

у 2020 р. та перспективи розвитку досліджень і розробок з відповідних 

напрямів. 

2. Наукові доповіді з найвагоміших фундаментальних результатів. 

3. Обговорення доповідей та прийняття постанов загальних зборів 

відділень НАН України. 

4. Вручення премій НАН України імені видатних вчених. 

5. Поточні питання. 

 

Сесії загальних зборів відділень математики та біохімії, фізіології і 

молекулярної біології з виборів академіків-секретарів цих відділень.* 
 

Сесії загальних зборів відділень НАН України з виборів кандидатів               

у дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти НАН України та 

висунення кандидатів в іноземні члени НАН України.** 
 

21 квітня: 
 

Сесія 

Загальних зборів НАН України з виборів дійсних членів (академіків), 

членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України.** 
 

22 квітня: 
 

Звітна сесія Загальних зборів НАН України*. 

1. Звітна доповідь президента НАН України академіка НАН України 

А.Г.Загороднього. 

2. Обговорення звітної доповіді, Звіту про діяльність НАН України                                

в 2020 р. та прийняття постанови Загальних зборів НАН України. 

3. Вручення Золотої медалі імені В.І. Вернадського. 

4. Поточні питання. 
 

 

*- у сесії беруть участь з правом ухвального голосу дійсні члени (академіки), 

члени-кореспонденти НАН України та делеговані представники наукових установ; 

**- у сесії беруть участь дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН 

України. 


