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Про затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, 

які будуть реалізовуватися у 2016 році 

 

Президія Національної академії наук України. Розпорядження № 197 «Про 

затвердження Переліку науково-технічних проектів НАН України, які будуть 

реалізовуватися у 2016 році» (Національна академія наук України). 

На виконання розпорядження Президії НАН України від 02.02.2016 р. № 58 

«Про проведення конкурсу науково-технічних проектів наукових установ НАН 

України у 2016 р.» та відповідно до постанови Президії НАН України від 

20.01.2016 р. № 12 «Про затвердження розподілу бюджетного фінансування 

НАН України на 2016 рік»:  

1. Затвердити Перелік та обсяги фінансування науково-технічних проектів 

НАН України у 2016 р. згідно з додатком.  

2. Науковим установам НАН України – виконавцям проектів:  

2.1. У двотижневий термін підготувати та подати до Президії НАН України 

договори на виконання робіт за проектами у 2016 р.  

2.2. У тижневий термін відповідно до укладених договорів:  

– внести зміни до тематичних планів установ на 2016 р.; 

– подати до відповідної секції НАН України один примірник укладеного з 

виконавцями робіт договору на 2016 р. та по 2 копії реєстраційних карток НДР і 

ДКР;  

– подати до Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН 

України один примірник укладеного з виконавцями робіт договору на 2016 р.  

2.3. Забезпечити подання до 31.12.2016 р. до відповідних секцій НАН 

України звітів про виконання проектів у 2016 р.  

3. З метою координації відповідних робіт та контролю за виконанням 

проектів доручити головам секцій НАН України:  

3.1. У двотижневий термін укласти з виконавцями науково-технічних 

проектів договори на виконання робіт за цими проектами.  

3.2. Забезпечити поточний контроль за виконанням проектів та цільовим 

використанням бюджетних коштів, призначених для виконання проектів.  

4. Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН України 

внести відповідні зміни до кошторисів та планів асигнувань на 2016 р. наукових 

установ НАН України – виконавців проектів згідно з додатком.  

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого віце-

президента НАН України академіка НАН України А. Наумовця.  

Президент Національної академії наук України академік НАН України Б. Патон  

Головний учений секретар Національної академії наук України академік НАН 

України В. Богданов 
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