
12 квітня відбулося чергове засідання президії НАН України. Перед 

початком засідання академік НАН України Б. Патон привітав усіх присутніх 

із Всесвітнім днем авіації і космонавтики та Днем працівників ракетно-

космічної галузі України. 

Учасники засідання заслухали та обговорили виступи академіка НАН 

України Б. Патона й головного вченого секретаря НАН України академіка 

НАН України В. Мачуліна про підготовку нової редакції Статуту НАН 

України. В обговоренні взяли участь академік-секретар Відділення фізики і 

астрономії НАН України академік НАН України В. Локтєв, голова 

Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України 

академік НАН України В. Семиноженко. 

У доповіді та виступах було зазначено, що наприкінці минулого року 

Верховна Рада України внесла поправку до Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність». Це стало стимулом для розроблення нової 

редакції Статуту НАН України, якою передбачено його затвердження 

Кабінетом Міністрів України, але після прийняття загальними зборами НАН 

України. Оскільки це вимагає внесення відповідних змін до чинного Статуту, 

президія НАН України прийняла рішення одночасно внести зміни 

нормативного та термінологічного характеру, а також додати інформацію 

щодо змін, які відбулися в практичній діяльності академії. Підготовлену нову 

редакцію Статуту було заплановано розглянути на засіданні президії НАН 

України, обговорити в наукових установах і на загальних зборах відділень і 

винести проект нової редакції на розгляд загальних зборів НАН України                 

18 квітня 2013 р. 

Надані пропозиції і зауваження були розглянуті, частину з них 

враховано і внесено до проекту нової редакції Статуту НАН України. 

Президія НАН України відкритим голосуванням одноголосно прийняла 

Постанову «Про проект нової редакції Статуту НАН України». 

Президія НАН України також заслухала та обговорила виступ головного 

вченого секретаря НАН України академіка НАН України В. Мачуліна щодо 

проекту доповіді «Основні підсумки діяльності НАН України в 2012 році та 

напрями її подальшої роботи», з якою президент НАН України академік НАН 

України Б. Патон виступатиме на сесії загальних зборів НАН України                     

18 квітня 2013 р. 

Присутніх було повідомлено, що з проектом звітної доповіді 

ознайомилися всі віце-президенти НАН України, академіки-секретарі всіх 

відділень НАН України та окремі члени й радники президії НАН України. 

Уточнення або доповнення до проекту доповіді надали академіки НАН 

України М. Жулинський, А. Загородній, С. Комісаренко, А. Наумовець,  



О. Онищенко, В. Походенко, В. Шестопалов, Я. Яцків і член-кореспондент 

НАН України Г. Лисиченко. 

Крім того, були запропоновані слушні правки редакційного характеру. 

Усі пропозиції членів президії НАН України були повністю або частково 

враховані. Президія НАН України прийняла відповідний проект постанови 

(Прес-реліз за підсумками засідання президії НАН України 12 квітня  

2013 р. // Національна академія наук України (http://www.nas.gov.ua). 

 


