
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА 
. 

  07.07.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    249    . 

 

Про припинення  

Центру практичної інформатики  

Національної академії наук України 

 

 

 

З метою оптимізації мережі наукових установ та відповідно                          

до постанови Президії НАН України від 31.03.2021 № 115 «Про подальшу 

оптимізацію мережі наукових установ, організацій та підприємств 

НАН України», керуючись Цивільним кодексом України, Господарським 

кодексом України, законами України «Про управління об’єктами 

державної власності», «Про особливості правового режиму діяльності 

Національної академії наук України, національних галузевих академій 

наук та статусу їх майнового комплексу», «Про наукову і науково-

технічну діяльність» та Статутом Національної академії наук України, 

Президія НАН України постановляє: 

1. Припинити Центр практичної інформатики Національної 

академії наук України (код ЄДРПОУ 16294073) шляхом його 

реорганізації – приєднання до Інституту програмних систем Національної 

академії наук України (код ЄДРПОУ 05540149).  

2. Встановити, що Інститут програмних систем Національної 

академії наук України  є правонаступником Центру практичної 

інформатики Національної академії наук України. 

3. Затвердити склад комісії з припинення Центру практичної 

інформатики Національної академії наук України (далі – Комісія),                           

що додається. 

4. Комісії: 

4.1. Забезпечити здійснення необхідних заходів щодо припинення 

Центру практичної інформатики Національної академії наук України, 

визначених ст.ст.104–107 Цивільного кодексу України й ст.17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», зокрема у триденний термін 

повідомити в установленому порядку державного реєстратора про 

рішення щодо припинення Центру практичної інформатики Національної 

академії наук України. 
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4.2. Встановити двомісячний строк для пред’явлення вимог 

кредиторами від дня оприлюднення повідомлення про припинення 

Центру практичної інформатики Національної академії наук України. 

4.3. В установленому чинним законодавством порядку передати на 

баланс Інституту програмних систем Національної академії наук України 

матеріальні активи та усі статті балансу Центру практичної інформатики 

Національної академії наук України. 

4.4. При припиненні Центру практичної інформатики Національної 

академії наук України забезпечити дотримання норм законодавства про 

працю України.  

4.5. У триденний строк від дати внесення запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань про припинення Центру практичної інформатики 

Національної академії наук України надати відповідні документи 

Президії НАН України. 

4.6. Завершити заходи з припинення Центру практичної 

інформатики Національної академії наук України до кінця IV кварталу 

2021 року. 

5. Інституту програмних систем Національної академії наук 

України: 

5.1. В установленому порядку прийняти на свій баланс матеріальні 

активи та всі статті балансу, що обліковувались на балансі Центру 

практичної інформатики Національної академії наук України, її 

документацію та архівний фонд. 

5.2. Внести відповідні зміни до статуту Інституту програмних 

систем Національної академії наук України й подати їх на затвердження 

Президії НАН України. 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Відділення 

інформатики НАН України та Науково-організаційний відділ Президії 

НАН України. 

 

 

 

 

 

                       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 07.07.2021  № 249 

 

 

 

С К Л А Д 

комісії з припинення Центру практичної інформатики                  

Національної академії наук України 

 

 

 

ЩЕРБАК  

Богдан Валерійович 

– заступник директора Інституту програмних 

систем Національної академії наук України –

голова комісії  

 
   

СЕМІХОВ  

Володимир Миколайович 

– завідувач служби підтримки комп’ютерних 

засобів Інституту програмних систем 

Національної академії наук України 

 
   

РАДЧЕНКО  

Олена Євгеніївна 

– учений секретар Центру практичної 

інформатики Національної академії наук 

України, кандидат технічних наук –  

секретар комісії 

 
   

МОРОЗ  

Григорій Борисович 

– учений секретар Інституту програмних систем 

Національної академії наук України,  

кандидат технічних наук  

 
   

КИКОТЬ  

Наталія Георгіївна 

– головний бухгалтер Центру практичної 

інформатики Національної академії наук 

України  

 
   

ГАЙДУКЕВИЧ  

Марина Андріївна 

– головний бухгалтер Інституту програмних 

систем Національної академії наук України  

 

 


