
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    26.02.2020    . 

 

м.Київ 

 

№.     66      . 

 

 

Про квоти делегування наукових 

працівників для участі у сесії 

Загальних зборів НАН України та 

загальних зборів відділень НАН 

України 14–17 квітня 2020 р. 

 

 

 

На виконання підпункту 2.2 пункту 2 постанови Президії НАН 

України від 29.01.2020 № 36 «Про проведення сесії Загальних зборів 

НАН України та загальних зборів відділень НАН України», пункту 7.7 

Статуту НАН України та пунктів 4.27 і 4.29 Основних принципів 

організації та діяльності наукової установи Національної академії наук 

України Президія НАН України постановляє: 

1. Затвердити квоти делегування наукових працівників наукових 

установ НАН України, що входять до складу відділень НАН України,                

та установ при Президії НАН України для участі у сесії Загальних зборів 

НАН України 14, 15 та 17 квітня 2020 року:  

 

Відділення НАН України 

Чисельність  

наукових  

працівників  

 

Обліковий  

склад членів 

НАН України 

станом  

на 26.02.2020 

Кількість 

наукових 

працівників,  

делегованих 

трудовими  

колективами  

наукових 

установ  

Відділення математики 342 21 11 

Відділення інформатики 761 27 14 

Відділення механіки 655 32 16 

Відділення фізики і астрономії 2029 60 31 
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Відділення наук про Землю 785 29 15 

Відділення фізико-технічних 

проблем матеріалознавства 
2292 53 33 

Відділення фізико-технічних 

проблем енергетики 
888 41 21 

Відділення ядерної фізики  

та енергетики 
1346 21 13 

Відділення хімії 992 34 18 

Відділення біохімії, фізіології  

і молекулярної біології 
950 47 24 

Відділення загальної біології 976 26 14 

Відділення економіки 555 35 18 

Відділення історії, філософії  

та права 
1242 39 20 

Відділення літератури, мови  

та мистецтвознавства 
471 18 9 

Інші наукові установи (установи  

при Президії НАН України) 
544  8 

РАЗОМ 14828 483 265 

 

2. Відділенням НАН України згідно з п.3 постанови Президії НАН 

України від 29.01.2020 № 36 «Про проведення сесії Загальних зборів 

НАН України та загальних зборів відділень НАН України» до 06.03.2020 

розподілити квоти, наведені у п.1 цієї постанови, пропорційно до частки 

наукових працівників кожної з наукових установ відділення у загальній 

кількості наукових працівників відділення і довести їх до наукових 

установ відділення з метою визначення й делегування трудовими 

колективами наукових працівників для участі у сесії Загальних зборів 

НАН України. 

3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України 

відповідно до п.4 постанови Президії НАН України від 29.01.2020 № 36 

«Про проведення сесії Загальних зборів НАН України та загальних 

зборів відділень НАН України» за узгодженням з головним ученим 

секретарем НАН України розподілити зазначені у п.1 цієї постанови 

квоти та довести їх до наукових установ при Президії НАН України з 

метою визначення і делегування трудовими колективами наукових 

працівників для участі у сесії Загальних зборів НАН України. 
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4. Керівникам наукових установ НАН України у межах доведених 

квот забезпечити делегування трудовими колективами установ наукових 

працівників для участі в сесії Загальних зборів НАН України та                         

до 20.03.2020 подати до відповідних відділень НАН України і Науково-

організаційного відділу Президії НАН України їх списки. 

5. Відділенням НАН України та Науково-організаційному відділу 

Президії НАН України до 01.04.2020 подати до Відділу наукових                        

і керівних кадрів НАН України зведені списки делегованих працівників 

наукових установ НАН України для затвердження їх рішенням                   

Президії НАН України. 

6. Встановити, що квоти делегування представників (кандидатів 

наук, докторів філософії, докторів наук) наукових колективів установ, 

що входять до складу відділень НАН України, для участі 16 квітня                

2020 р. у загальних зборах відділень з виборів академіків-секретарів, 

заступників академіків-секретарів та членів бюро відділень 

затверджуються та доводяться до наукових установ бюро відповідних 

відділень НАН України у загальній кількості не менше половини 

облікового складу дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів 

НАН України, що беруть участь у роботі загальних зборів відділення, 

пропорційно до чисельності наукових працівників у кожній з наукових 

установ відділення. 

7. 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 

 
 

 

 

 

 


