
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  607 

м.Київ                                                                                            «19» 11 2019 р. 

Про підготовку та подання  

звітів про виконання грантів  

НАН України дослідницькими 

лабораторіями/групами молодих  

вчених НАН України у 2018-2019 рр. 

 

 

У зв’язку із закінченням терміну дії договорів на виконання грантів 

НАН України дослідницькими лабораторіями/групами молодих вчених 

НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами 

розвитку науки і техніки (далі – гранти НАН України) у 2018-2019 рр. за 

КПКВК 6541230, визначених згідно з розпорядженнями Президії 

НАН України від 11.10.2018 № 571 і від 17.01.2019 № 29, та з метою 

затвердження результатів виконання грантів НАН України у 2018-2019 рр.: 

1. Науковим установам НАН України, які виконують роботи за 

грантами НАН України, подати до 28 грудня 2019 р. до Комісії по роботі з 

науковою молоддю НАН України (далі – Комісія) (01601, Київ-30, 

вул. Володимирська, 54, кім. 421, тел. (044) 239-6451): 

а) акт здачі-прийняття робіт за договором у 2019 р. та кошторис 

фактичних витрат із розрахунками за статтями, оформлені згідно з 

Порядком формування тематики та контролю за виконанням наукових 

досліджень в НАН України, затвердженим постановою Президії 

НАН України від 19.12.2018 № 339 (у 3-х прим.). Зразки необхідних 

документів викладено на головному порталі НАН України в розділі 

«Наукова молодь НАН України»; 

б) звіт про виконання наукових досліджень у 2018-2019 рр. зі списком 

публікацій за результатами виконання роботи та інформацію щодо участі у 

закордонних наукових відрядженнях, конференціях, семінарах тощо (у 3-х 

прим.); 

в) витяг з протоколу засідання вченої ради про заслуховування 

результатів виконання роботи за грантами НАН України (у 3-х прим.). 
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2. Науковим установам НАН України, які виконують роботи за 

грантами НАН України, до 20 грудня 2019 р. надіслати в електронному 

вигляді (*.doc) до Комісії короткий (анотований) звіт (10-15 стор.) за 

договором на e-mail: nm@nas.gov.ua. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

Науково-організаційний відділ Президії НАН України та Комісію по роботі 

з науковою молоддю НАН України. 

 

 

 
 

 

 

 
                 Віце-президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                         А.Г.Загородній 

   

 

 

 

       Головний учений секретар 

   Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                          В.Л.Богданов                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуброва 239 64 51 


