
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    31.01.2018   . 

 

м.Київ 

 

№.     43      . 

 

 

Про Ювілейну почесну грамоту  

на честь 100-річчя Національної  

академії наук України 

 

 

 

Відповідно до заходів з відзначення 100-літнього ювілею 

Національної академії наук України, затверджених постановою Президії 

НАН України від 09.11.2016 № 232 «Про підготовку до відзначення  

100-літнього ювілею НАН України», та на виконання п.2 постанови 

Президії НАН України від 17.01.2018 № 18 «Про Ювілейну почесну 

грамоту на честь 100-річчя Національної академії наук України» 

Президія Національної академії наук України постановляє: 

1. Затвердити Положення про Ювілейну почесну грамоту                       

на честь 100-річчя Національної академії наук України (додається). 

2. Відділу наукових і керівних кадрів НАН України (В.М.Палій) 

забезпечити організацію замовлення на виготовлення Видавничим 

домом «Академперіодика» НАН України (О.Г.Вакаренко) до 1 жовтня 

2018 р. бланків Ювілейної почесної грамоти на честь 100-річчя 

Національної академії наук України тиражем 3000 примірників. 

3. 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 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 31.01.2018  № 43 
 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Ювілейну почесну грамоту 

на честь 100-річчя Національної академії наук України 

 

1. Ювілейна почесна грамота на честь 100-річчя Національної 

академії наук України (далі – грамота) є формою заохочення і 

стимулювання окремих працівників та трудових колективів, які 

багатолітньою, сумлінною, високопрофесійною працею або активним 

сприянням їй зробили особистий внесок у розвиток вищої державної 

наукової організації — Національної академії наук України. 

2. Грамотою нагороджуються окремі працівники і трудові 

колективи установ, організацій та підприємств НАН України за 

досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних 

проблем, впровадженні розробок у народне господарство та практику 

соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, 

активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю. 

3. Грамотою можуть бути нагороджені особи і трудові колективи 

установ, організацій і підприємств, що не входять до складу НАН 

України, за плідну творчу співпрацю з НАН України у відповідних 

сферах діяльності, зазначених у п.2 цього Положення, а також 

громадяни і трудові колективи інших держав за вагомий внесок у 

розвиток міжнародного наукового співробітництва. 

4. Нагородження грамотою здійснюється постановою Президії 

НАН України. 

5. Подання про нагородження грамотою вноситься до Президії 

НАН України бюро відповідних відділень, членами Президії НАН 

України або іншими посадовими особами НАН України.  

6. Клопотання про нагородження грамотою перед відділеннями 

НАН України або особами, зазначеними в пункті 5 цього Положення, 

порушують наукові установи, організації, підприємства, вищі навчальні 

заклади, державні та громадські організації. Одночасно з клопотанням 

подаються відомості про трудові досягнення особи або трудового 

колективу, що представляється до нагородження. 

7. Вручення грамоти здійснюється в урочистій обстановці на 

засіданнях бюро відділень НАН України, Загальних зборах відділень 

НАН України або трудових колективів установ, організацій, 

підприємств.  

8. Вручення грамоти здійснюється академіком-секретарем 

відділення, іншими членами Президії або посадовими особами НАН 

України за дорученням Президії НАН України. 

9. Підготовка проектів рішень про нагородження грамотою, а 

також облік нагороджених здійснюється Відділом наукових і керівних 

кадрів НАН України. 


