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1. зАгАльнI положЕння

1.1. ,ЩонецьКий ботаНiчниЙ сад Нацiона-гlьноi академii наук Украiни
(даrri дБс ндн укратни) е державною бюджетною неприбутковою

науковою установою, що заснована на державнiй власностi, перебувас у
вiданнi НацiонаЛьноi академiТ наук УкраiЪи та входитъ до скЛаду Вiддiлення

загальноi бiологiI EIAH УкраiЪи.
|.2. шС ндН УкраiЪи створений згiдно з постановою Президii

дкадемii наук УРСР вiд 8 JIипня 1965 р. М 1S1 на виконання посТаНОВИ РаДИ

MiHicTpiB урсР вiд 28 липня |964 р. Ns 805. дFС ндН Украiни с науково-

дослiдницьким iнстиryтом згiдно з постановою Президii Академii наук срср
вiд 1 березня 1990 р. JФ 425.

r .ъ. двс ндн Украiни дiс вiдповiдно до Конститучii Укратни, законiв

укратни ппро наукову i науково-технiчну дiяльнiсть>> i <про природно-

заповiдНий ] фонД УкраiЪи> та iншиХ aKTiB законодавства, Статуту

нацiональноi академii наук Украiъи, основних принципiв органiзацiт та

дiяльностi науковоТ установи НацiональноТ академii наук Украiни,

нормативних aKTiB FIАН Украiни та цього Статуry.
Статут та змiни до нього розробляс дирекцiя ДБС нАН Украiни i пiсля

обговорення у колективi наукових працiвникiв розгпядас вчена рада дБс
НАН Украrни.

СтЬтуТ та змiнИ до ньогО затвердЖуються Президiею НАН УкраТни,

|.4. дБС ндН Украiни створений i дiс з метою вирiшення

актуальних проблем розвитку фундаментальних i прикладних дослiджень

у галузi бiологii та природничих наук; створення, збереження i поповнення в

штучних умовах колекцiй живих рослин та наукового регiонального
гербарiю; вивчення аклiматизацii, селекцii видiв свiтовоI й аборигенноi

.флори; розмноження рослин i наступного ik ефективного господарсъкого

використання; отримання нових та узагальнення наявних знань про

ПриродУ; довеДеннЯ науковиХ i науково-технiчних знанъ до стадii

практичного використання, пiдготовки висококвалiфiкованих наукових

кадрiв; задоволення соцiалъних, економiчних i кулътурних потреб населення

,u i""о"uцiйногО розвиткУ краТни. дБС нАН Украiни вiдповiдно до Закону

украiни кпро природно-заповiдний фо"д Украiъи> входить до скпаду

природно-заповiдного фонду Укратни як об'ект загальнодержавного

a"u.ra"", i мас об'екти, що становJIять нацiональне надбання.

щля дЕс ндн Украiни наукова та науково-технiчна дiялънiсть е

основною
1.5.'щС нАН УкраiнИ с юридИчноЮ особою, мас круглу печатку з1

cBoiM найменуван}UIм, iншi печатки та штампи, бланки,, необхiднi для

ведення дiяоводства, самостiйний баланс, рахунки у нацiональнiй та

iноземнiй валютi, вiдкритi вiдповiдно до законодавства Украiъи, а також

може мати товарний знак, який рееструеться в установленому порядку,
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емблему, веде дiловодство та бухгалтерський облiк згiдно iз законодавством
УкраiЪи.

ШС НАН УКРаiни мае право укладати угоди, набувати майнових та
немайновИХ ПРОВ; нести вiдповiдальнiсть, бути позивачем i вiдповiдачем у
судi вiдповiдно до законодавства.

1.6. ДБС НАН УкраiЪи е центром органiзацiТ екологiчноТ освiти та
ВИХОВаНня населення з метою формування екологiчноI свiдомостi та
залучення людей до збереження природноi спадщини. Щля цього в д[БС НАН
УКРаiЪи ВиКористовуютъся колекцii живих рослин, створюються спецiальнi
еКСПОЗИЦiТ, пРОклаДаються екологiчнi стежки, видаеться науково-популярна
ЛiТеРаТУРа, ПУтiвники, буклети та iншi видання на паперових та електронних
носiях, органiзовуються лекцiт, семiнари, виступи в пресi, на радiо i
телебаченнi тощо.

|.7 . ШС НАН УкраiЪи е базою дJuI навчання студентiв вищих
НаВЧ€tJIЬНИХ ЗаклаДiв, TexHiKyMiB, учнiв лiцеiв, училищ, шкiл, слухачiв KypciB
ПiДВИщення квалiфiкацii та ik працiвникiв тощо. Навчально-виховна робота
НаВЧ€tЛЬНИХ ЗаКЛаДiв на територii ДБС НАН УкраТни проводиться на ocHoBi
угод, укладених з iх адмiнiстрацiями.

1.8. HayKoBi дослiдження на територii ДБс НАН Украiни можуть
ЗДiЙСНюватись iншими науково-дослiдними установами та органiзацiями на
ocHoBi СДинЦх програм i планiв науково-дослiдних робiт чи вiдповiдних угод
мiж цими установами i органiзацiями та адмiнiстрацiею ДFс НАн Украiъи.

1.9. ДБС НАН УкраiЪи пiдлягае обов'язковiй державнiй атестацiТ в
порядку, визначеному законодавством.

1.10. ДБС НАН УкраiЪи не рiдше одного разу на п'ять poKiB звiтуе про
СВОЮ НаУКОВУ i наУково-органiзацiЙну дiяльнiсть перед Загальними зборами
Вiддiлення заг.шьноi бiологii НАН Украiни або перед Президiею НАН
Украiни в разi потреби.

1.1 1. Повне найменування ШС НАН УкраiЪи украiЪською мовою -
Щонецький ботанiчний сад Нацiональноi академii наук УкраТни.

Повне найменування Д{БС НАН УкраiЪи росiйсъкою мовою - Щонецкий
ботанический сад Националъной академии наук Украины.

Повне наЙменуванIuI ДБС tlАН Украiни англiйською мовою - Donetsk
Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Скорочене найменуваннrI ДБС НАН УкраiЪи украiнською мовою - Д[БС
FIAH УкраiЪи.

Скорочене найменуванIuI ДБС EiAH УкраiЪи росiйською мовою -- ДБС
НАН Украины

Скорочене найменування ДFС НАН УкраiЪи англiйською мовою -
DBG оf NASU.

1.12. Мiсцезнаходження ДБС НАН УкраiЪи: 50089, м. Кривий Рiг, вул.
Маршака, 16А.
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2. OCHOBHI зАвдАння дБс нАн укрАiни

2.1. Основними завданшIми [БС НАН Украiни е:
2.|.|. ПроведеннrI фундамент€tльних та прикJIадних наукових

дослiджень, спрямованих на створення колекцiй рослин рiдкiсних,
ЗНИКаЮЧИХ, еНДемiчних та господарсько-корисних видiв мiсцевоТ i cBiToBoT
флори, ik вивчення, пiдготовка пропозицiй щодо iх практичного
ВИКОРИСТаНнrI, а також всебiчне сприяннrI ефективному розв'язанню
екологiчних, економiчних i соцiальних проблем держави вiдповiдно до таких
HayKoBlж напрямiв дiяльностi :

- промислова ботанiка;
- iнтродукцiя, аклiматизацiя i селекцiя рослин з метою збагачення та

рацiонального використання рослинних pecypciB у степовiй зонi Украiни в
р{овах техногенного середовища;

- РОЗРОбКа НаУкоВих основ збереження рiзноманiття природноi флори в
)rмoBax антропогенного навантаження та популяцiйна бiологiя i генетика в
антропогенно змiнених регiонах.

2.|.2. IНТРОдУкцiя, аклiматизацiя, розмноженнrI та ефективне
ВИКОРИСТаННЯ РОСЛин мiсцевоТ та свiтовоi флори, особливо рiдкiсних видiв
рослин та таких, що перебувають пiд загрозою зникнення.

2.1.3. ОбЛiК, ВиВЧення, монiторинг бiологiчноТ рiзноманiтностi, охорона
фiТОГеНОфо"ду та популяцiйно-генетичнi дослiдження в антропогенно
змiнених регiонах степовоТ зони УкраiЪи.

2.|.4. Здiйснення екологiчноI, освiтньо-виховноТ та просвiтницькоТ
роботи з питанъ ботанiки, екологii, охорони природи, селекцii, декоративного
садiвництва, фiтодизайну та ландшафтноТ архiтектури тощо.

2.|.5. Проведення науково-технiчних розробок, що базуються на
наукових знаннях, отриманих у результатi наукових дослiджень чи
ПРаКТИЧНОГО ДОСВiДУ, з метою доведення таких знань до стадii практичного
використання.

2.|.6. НаДання науково-технiчних послуг в рамках визначених
наукових напрямiв.

2.|.7. Проведення науковоi i науково-технiчноi експертизи в рамках
визначених наукових напрямiв.

2.1.8. Пiдготовка наукових кадрiв вищоi квалiфiкацiТ через аспiрантуру.
2.1.9. ЗабеЗпечення високоТ якостi наукових дослiджень i науково-

ТеХНiЧНИх (експериментальних) розробок, систематичне накопичення i
УЗаГЕLдьнення наукових результатiв, створення. умов для ре€tлiзацii творчих
можливостей наукового колективу та соцiалъний захист працiвникiв.

2.1.10. Збереження i розвиток науковоТ iнфраструкryрй. Забезпечення
збереження i поповнення колекцiйних фондiв i наукових об'сктiв, що
становлять нацiон€ulьне надбання.

2.|.|l. Iнформування широкоТ |ромадськостi про результати своеi
дiяльностi.
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2-2. NС нАН Украiни вiдповiдно до основних завданъ:
2,2,L Розробляс за широкоi участi наукового колективу ocHoBHi HayKoBiЕапрямИ своеi дiяльностi та пода€ ik на затвердженIUI ПрезидiI ндН Украiни.Пiд чаС визначеНFUI наукОвоi тематики вр€lхов}ються рiшЁння Загальних зборiв,президii та Вiддiлення загальноi бiологiT ндн vnpuT"", u також

рекомендацii наукових рад, рiшення Ради ботанiчн"* .uдi" i дендропаркiвукраiъи, Мiжнародноi Ради ботанiчних садiв з охорони рослин,УкраiЪського ботанiчного товариства.
2,2.2- Органiзуе та проводить науково-дослiднi роботивiдповiдно до затверджених основних наукових напрямiв дiяльностi тапототIнID( (щорiчних) планiв наукових дослiджень i'"ау*о"о-технiчних

(експеримент€uIьних) розробок. Й" проведення дослiдженъ в ДБС НАнукраiъи закладаютъся i розширr.ri." iсную.ri колекцii, створюютъсяексперименталънi дiлянки, цiльовi лабораiорii, гербарrй; проводятьсяекспедицii для _вивчення рослин i попъвнення колекцiйних фондiв,здiйснюеться обмiн, продаж i купiвля насiння, живих рослин вiд рiзнихустанов, органiзацiй та окремих Iромадян.
2.2.3. Здiйснюе первинний облiк кадастрових вiдомостей.
2,2,4, Вивчае, аналiзуе та узагалънюе досягнення cBiToBoi наук и запрофiлем основниХ науково-дослiдних тематик дБС нАн Украiни iвизначае можливостi iх використанIш в ycix сферах життя, суспiльства,бере участЬ у розробчi i реалi_зl,уlТ мiж"Ъродних програм i проектiв.
2,2,5, За дорученням нАН УкраiЪи абъ з власноi iнiцiативи розробляепрогнози, iнформацiйно-аналiтичнi матерiали, пропозицiт, рекомендацiI вгалузi ботанiки та екологii, здiйснЙе наукову та науково-технiчну

експертизу в цих галузях вiдповiдно до договорiв, укладени*. бi."ч""r",ъюридшIними особами в установленому законодавством порядку.
?,2,6, Бере участъ у конкурсuж наукових проектiв, 

-"uупо"о-технiчних

розробок i конкурсах на отримання грантiв, у тому числi мiжнародних, за
результатами якLD( забезпечуе виконаннrI вiдгrовiдних дослiдженъ i iаходiв.

2,2,7, ОрганiзУе i проводитЬ конференцii, наради, симпозiуми, виставки,HayKoBi школи, в тому числi мiжнароднi.-
2,2,8 дБС FIAH УкраiЪи мае власний офiцiйний веб-сайт, забезпечуе

розмiщеНня на ньомУ iнформацiТ про ocHoBHi HayKoBi напрями, структуру та
резуJIьтати свост дiяльностi, здiйсшое реryлярне оновлення зазначеноiiнформаЦiТ, ,а такоЖ сприrIС висвiтленню в засобах масовоi iнформацii тасоцiалъних мережах вагомих досягнень i важливих подiй в життi дБс IrднУкраiЪи та iнших наукових матерiалiВ, Що становлять суспiльний iHTepec.

2,2,9, Здiйснюе iнформацiйну та видавничу дiяльнiстъ для публiкацii
результатiв: проведених наукових дослiджень-та rur.рiuпIв наукового,освiтнього i просвiтницъкого характеру.

2.2.10. Здiйснюе обмiн друкованими виданнями та iншими видамиHociiB iнформацiI з органiзацiямЙ та фондами в YKpaiHi i за кордоном.



2.2.11. ПровоДитъ конкурси на замiщення вакантних посад наукових
працiвникiв, атестус працiвникiв !Бс нАн УкраiЪи.

2-2.|2. Проводить освiтню дiяльнiсть у сферi вищоI освiти, надае
ocBiTHi послугИ шляхоМ пiдготовкИ наукових кадрiв через аспiрантуру,
стажування, в тому числi за кордоном, а також через iншi форми.

2-2.|З. МаС правО створювати у встановленому законодавством УкраiЪи
порядку спецiалiзованi вченi ради iз захисту дисертацiй за
спецiальностями вiдповiдно до основних наукових напрямiв дiялiностi ЩБС
НАН УкраiЪи.

2.2.14. Розробляе структуру та штатний розпис у межах наявних
коштiв i затверджуе його в установленому в FIАН УкраiЪи порядку.

2.2.t5. Укладае угоди i договори про наукове та науково-технiчне
спiвробiтництво з органiзацiями та iншими юридичними особами, у тому
числi iноземними Й мiжнародними, бере участъ у виконаннi мiжнародпr""
HayKoBIlD( та науково-технiчних програм i проектiв, здiйснюс обмiн ученими
та стажистами у встановленому законодавством порядку.

2-2.1б. Бере ylacTb } Дiяльностi наукових товариств, асоцiацiй, спiлок i
союзiв, в тому числi iноземних та мiжнароднlDь на правах ik членiв, веде iншi
форл- спiльноi дiяльностi вiдповiдно до законодавства УIgаiъи.

За погодженняМ з НАН УкраiЪи може входити до об'еднань
юридичних осiб з метою виконанIuI cBoik статутних завдань iз збереженням
статусу юридичноi особи та фiнансовот самостiйностi.

2.2-17. Може виступати засновником та спiвзасновником
господаРськиХ товарисТв та брати участь у формуваннi статутного капiталу
TaKID( господарських товариств викJIючно шляхом внесення до нъого
маfoiових прав iнтелектуальноI власностi, виключнi майновi права на якi
зберiгаються за ДБС НАН Украiни.

2-2.18. Веде будiвництво, реконструкцiю, а також капiтальний ремонт
cBoix основних фондiв, об'ектiв наукового, житлового та iншого соцiального
призначення згiдно з чинним законодавством.

2.2.19. Надае платнi послуги за перелiком, визначеним законодавством
цш бюджетних наукових установ та бюджетних установ природно-
заповiдного фонду.

2.2.20. Набувае майнових прав на об'скти iнтелектуальноТ.власностi
(науково-дослiднi розробки, патенти, винаходи тощо) у встановленому
законодавством порядку.

2.2.2r. ЗдiйснЮе обробКу персоналъних даних вiдповiдно до Закону
УкраiЪи <Про захист персон€tльних даних)).

2.2.22. У визначеному нАН УкраiЪи порядку подае щорiчнi звiти про
наукову та науково-органiзацiйну дiяльнiсть.

2.2.2з. Здiйснюе iншу дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства та цього
Статуry.

2.з. дЕС }IAH Украi'rти мае прzlво на укJIадеш{яI доюворiв оренди майна, у
TOIvry числi нерухомОго, щО облiковуСгься на його балансi, а також договорiв



продалry майil{а в порядку, встаноыIеному в I-IAH Украiни.
2.4.Мае право придбати, зберiгати та використовувати при проведеннi

EayKoBI,D( експериментiв за HEUIBHocTi необхiдних дозволiв прекурсори згiдно
з тIинним законодавством.

2.5. Yci видИ дiяльностi, якi згiдно iз законодавством потребуютъ
спецiаrrьНих дозвОлiв чИ лiцензiй, можуть здiйснюв атися шС ндН УкраТни
JIише пiсля ik отримання.

3.структурА дБс нАн укрАiни

з-1. Структура .щС нАН УкраТни розробляеться дирекцiею,
розглядасться вченою радою та затверджусться Вiддiленням загальнот
бiологiТ НАН УкраiЪи.

3.2. оснОвноЮ структуРною одиницею дБС нАН Украiни е науковий
пцроздiл, у штатi якого посади наукових працiвникiв становлять не менш як
50 вiдсоткiв.

З.З. У cTpyкTypi ДБС НАН Украiни можуть бути: вiддiл, лабораторiя,
наукова бiблiотека, науковиЙ гербарiЙ, науково-технiчний apxiB,
4дмiнiстративно-господарська частина, група тощо.

У ШС НАН УКРаТни моЖуть створюватись тимчасовi HayKoBi колективи,
в томУ числi на контРактнiй ocHoBi, що органiзовуються на певний строк
дJIя розв'язання конкретних завдань.

3.4. ДFС НАН Украiни може створювати фiлii i HayKoBi вiддiлення на
правах стукryрного пiдроздiлу дБС нАН УкраiЪи, а також iншi cTpyKrypHi
пiдроздiли без прав юридичноi особи, що дiють за положеннями,
затвердженими наказом директора пiсля погодження з вченою радою дБс
НАН УкраiЪи.

3.5. З метою надання доступу до унiкалъного обладнання для
проведеНня наукОвих досЛiдженЬ i науковО-технiчних (експериментальних)
РОЗРОбОК вiтчизняними та iноземними вченими за рiшенням Президii НДН
ущраiъи можуть утворюватися центри колективного користування науковим
обладнанням у формi структурного пiдроздilry Шс НАн Украiъи.

з.6. З метою пiдтримки та розвитку фундаментаJIьних дослiджень на
cBiToBoMy piBHi, нових перспективних мiждисциплiнарнlж напрямiв наукових
дослiджень i науково-технiчних розробок, координацii спiльноi дiяльностi та
ефекгивного використаннrI фiнансових, матерiально-технiчних та кадрових
PecYPciB За ВиЗначеним науковим напрямом наукова група ДБС НАН УкраТни
може входити до державноТ ключовоI лабораторii як об'еднанIUI наукових груп
наукових установ та унiверситетiв, iнших вищих навчальних закJIадiв, на ocHoBi
договору про спiльну наукову дiяльнiсть у порядку, визначеному законом.

4. упрАвлIння дБс нАн укрАiни

4.1. УПРавлiння ДБС НАН УкраiЪи здiйснюеться на ocHoBi i в порядку,
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встановленому Законом УкраiЪи пПро наукову i науково-технiчну
ДiЯЛЪНiСть>>, Статутом НАН УкраТни, Основними принципами органiзацiТ та
Дiяrьностi науковоi установи Нацiональноi академiТ наук УкраiЪи та цим
Стаryтом.

4-2- ДЕС НАН УкраIни очолюе директор, який вибираеться,
Щ)иЗначаеться та звiльняеться з посади й дiе вiдповiдно до iаконодавства та
IЕою Стаryry.

4.З. .Щиректор ДБС FIAH Украiни обираетъся шляхом тасмного
ЮЛосУВанIuI на зборах колективу наукових працiвникiв ДFС НАН Украiни на
СТРОК П'яТЬ poKiB з правом бути переобраним i призначаеться на посаду
Прзидiею НАН УкраiЪи.

одна i та сама особа не може бути директором ЩБс FIАн Укратни
бЬш як два строки.

4.4. Кандидат на посаду директора lpc НАн Украiни мае вiльно
володiти державною мовою, мати науковиЙ ступiнь доктора наук або
КанДидата наук (доктора фiлософii) i стаж роботи на посадах HayKoBlD(
ШРаЦiвникiв та (або) науково-педагогiчних працiвникiв не менше 10 poKiB.
ПРезидiя НАН УкраIни або Вiддiлення загалъноТ бiологii НАН Украiни
МОЖУТЬ Установити додатковi квалiфiкацiйнi та iншi вимоги до кандидата на
П(ЮаДУ Директора ШС I-IAH Украiни, що випливають зi специфiки дiяльностi
ДС НАН УкраiЪи.

Не може бути обрана, призначена на посаду директора (у тому числi
викоIrувачем обов'язкiв директора) ДБС НАН Украiни особа, яка:

1) За рiшенням суду визнана недiездатною або дiездатнiсть якоТ
бмежена;

2) Мае судимiсть за вчинення злочину, якщо така судимiсть не
погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) Згiдно З вироком суду позбавлена права обiймати вiдповiднi посади;
4) за рiшенням суду визнана винною у вчиненнi корупцiйного

ПраВопорушення - протягом року з дня набрання вiдповiдним рiшенням суду
законноТ сили;

5) пiддава-пася адмiнiстративному стягненню за корупцiйне
ПРаВоПорушення - протягом року з дня набрання вiдповiдним рiшенням суду
законнот сили.

4.5. Конкурс на замiщення посади директора ДБС НАН УкраТни
оголошуетъся Президiею НАН Украiни не пiзнiше, нiж за два мiсяцi до
закiнчення строку контракту особи, яка обiймае цю посаду. У разi
дострокового припинення повноважень дирQктора ДБС НАН УкраТни
конкурс оголошусться протягом тижня вiд дня утворення BaKaHcii.

Вчена рада та колективи наукових вiддiлiв ШС НАН Украiни, серед
iнших визначених Статутом НАН Украiни органiв i осiб, мають право
висуненнrI кандидатiв на замiщення посади директора ДБС НАН УкраТни.

Пропозицii щодо претендентiв на посаду директора !БС НАН УкраТни
приЙмаються Вiддiленням загапьноi бiологii I-IAH УкраiЪи протягом двох
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rriсяцiв вiд дня оголошення конкурсу на посаду директора ДБС НАН
\-краТни. Кандидатури претендентiв, якi вiдповiдають встановленим вимогам,
вносяться на розгляд зборiв колективу наукових працiвникiв ДБС НАН
}-краIни протягом 20 календарних днiв вiд дня закiнчення строку подання
.loK\-\IeHTiB на замiщення вакантноТ посади.

4.6, Претенденти на посаду директора ДБС НАН УкраТни

розгJядаютъся на зборах колективу наукових працiвникiв ДБС НАН УкраТни.
Ко,кен член зборiв колективу наукових працiвникiв може голосувати лише за
оrц, кандидатуру або не пiдтримувати жодноi з кандидатур.

Вибори вважаються такими, що вiдбулися, якщо на зборах колективу
HevKoBI|( працiвникiв були присутнi не менше двох третин фактичноТ
чIlсе-]ьностi штатних наукових працiвникiв ДБС НАН УкраТни.

4.7, Рiшення зборiв колективу наукових працiвникiв ЩБС НАН УкраТни
]ро обрання директора ДБС НАН Украiни розглядаються загальними
збораrrи Вiддiлення загальноi бiологii НАН УкраТни, якi рекомендують
Поезидii НАН УкраТни:

призначити на посаду директора ЩБС НАН Украiни кандидатуру,
яке набрала бiльше двох третин голосiв наукових працiвникiв, присутнiх на
зборах колективу наукових працiвникiв ДБС НАН УкраТни;

призначити на посаду директора ЩБС НАН УкраТни кандидатуру'
яке набрала бiльше 50 вiдсоткiв, аJIе менше двох третин голосiв науков}ж
прашiвникiв, присутнiх на зборах колективу наукових працiвникiв ДБС НАН
\-краТни, або за наявностi вмотивованих запереченъ оголосити новий
(онк\-рс, призначивши виконувача обов'язкiв директора ЩС НАН УкраТни
:{е сгрок не бiльше шести мiсяцiв.

4.8, Якщо жоден iз претендентiв на посаду директора ЩБС НАН УкраiЪи
:че набрав у першому Typi бiлъше 50 вiдсоткiв голосiв науковю< працiвникiв,
прrlсlтнiх на зборах колективу наукових працiвникiв ДБС НАН УкраТни,
проводиться другий тур голосуваннrI.

Що участi у другоIчtу Typi допускаються два кандидати, якi в першому
Tтpi набр alM найбiльшу кiлькiстъ голосiв.

Вибори вважаються такими, що вiдбулися, якщо на зборах колективу
на\,кових працiвникiв були присутнi бiлъше двох третин фактичноi
чIlсельностi штатних наукових працiвникiв ДБС НАН Украiни.

Рiшення зборiв колективу наукових працiвникiв ДБС FIАН Украiни про
брання у другому Typi директора ШС НАН Украiни розгJuIдаються
Загапrьними зборами Вiддiлення заг€шьноТ бiологiТ EIAH Украiни, якi
рекомендують ПрезидiТ НАН УкраiЪи:

призначити на посаду директора Д[БС НАН Украiни кандидатуру,
л(a у другоIчry Typi набрала бiльше двох третин голосiв наукОвих працiвникiв,
присутнiх на зборах колективу наукових працiвникiв ЩБС НАН УкраiЪи;

призначити на посаду директора Д{БС НАН УкраТни кандидатуру,
яка у.другому Typi набрала. бiльше 50 .вiдсоткiв, аJIе менше двох третин
голосiв наукових працiвникiв, присутнiх на зборах колективу наукових
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-:]цiзнIIкiв ЩБС нАН УкраiЪи, або за наявностi вмотивованих
, ],],]OCIiTII новий конкурс, призначивши виконувача обов'язкiв
_f С I-L\H }'краiни на строк не бiльше шести мiсяцiв.

-1,9. Jrrpe*Top ДБС НАн Украiни признача€ться на посаду
:1{Н \-краТни за рекомендацiею Загальних зборiв Вiддiлення

заперечень
директора

Президiею
загальнот

]. _-,._..:iI I-L\H УкраТни.
ЗЗ неявносТi вмотИвованиХ запереченЬ з боку Загальних зборiв

З_:-__:зннЯ загальнОi бiологiТ нАН УкраiЪи Президiею нАН Украrни
- - i.-tl li\ Qf5gД НОВИЙ коНкурс та призначаеться виконувач обов'язкiв
_,::.к^ога JБС нАН Украiни на строк не бiльше шести мiсяцiв.

j. r 0. КонтракТ з обраним директором дБС нАН Украiни укладасться
_ i:* l..не]ьною академiсю наук Украiни в установленому порядку протягом
_ -.:o:tr ltiсяця вiд дня обрання на строк, визначений цим Статутом.

1.11. оплата працi директора дБС нАН УкраiЪи визначаеться в
- _:я]к\ . встановленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, як директору науково-
- : ;.: l:ного iнституту.

-1.12. lиректор дБС нАН Украiни може бути звiльнений з посади
-:ез;t:iсю НАН Украiни з пiдстав, визначених законодавством про працю, а
_;i:ож через порушення умов контракту. Щиректор ЩБС нлН Украiни також
',l,],_i:e бrтlr звiльнений з посади у зв'язку з прийняттям рiшення про його
j_-::_]]1каНня зборами колеКтивУ наукових працiвникiв ЩБС нАН УкраТни.
il_-c:aBlt J."IЯ вiдкликання директора дБС нАН Украiни визначаються
j :::OHOf aBCTBON{ ПРО ПРаЦЮ.

По:аннЯ про вiдКликаннЯ директоРа ЩБС нАН УкраТни може бути
:,*:=--еНо на розгляд зборiв колективу наукових працiвникiв установи не
,l-_{ --e. Hi,t. половиною статутного складу вченоТ ради ДБС нАН Украiни.

-+.13. 'Циректор дБС нАн УкраТни у межах наданих йому повноважень
_:, "нiзr с :iяльнiсть ЩБС НАН Украiни.

-+,1-1. Щиректор дБС нАН Украiни вiдповiдае перед нАН УкраТни за
:i::,trН3Ння обов'язкiв, передбачених законодавством, цим Статутом, а також
r ] ..T]]aKTO]!'I.

].15, Щиректор ДБС НАН УкраТни мае право:
1) розпоряджатися майном та коштами У межах та у спосiб, що

_е:е:баченi контрактом, цим Статутом та законодавством;
]) представляти дБС нАН УкраТни в органах державноi влади та

_:_ зне\ rliсцевого самоврядування, установах, органiзацiях, пiдприемствах
_-з]..lе/\нО вiд форми власностi без окремого на те доручення, видавати
_ -,зiпеностi;

3) вiдкривати вiд iMeHi ДБС НАН Украiни рахунки в банках та в
_: енах центрального органу виконавчот влади, що реалiзус державну
*..,.-liTllKy У сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв у
. tr РЯJК}', ВСТаНОВЛеНОМУ ЗаКОНОДаВСТВОМ;

4) укладати вiд iMeHi ДБС НАН УкраТни договори вiдповiдно до
-rеконодавства;
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-< ) ПРIII"1\IаТИ на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв !БС НДН
." i:._H;t. вIlзначати iх посадовi обов'язки, застосовувати до них заходи
::_ '.,]ЧС:iНЯ Та СТЯГНеННЯ;

б l ПреrriюВати працiвникiв вiдповiдно до положення ДБС }1АН УкраТни
_:.- ::е\iiювання та здiйснювати iншi види стимулювання працi працiвникiвjC FL\H }-краiни;

l перевiряти якiсть роботи працiвникiв ДБс НАн Украiъи та
:_c..bil;Tb. спрямовану на методичне, органiзацiйне забезпечення та
: _ _ ] -ilззшiю наl,ковоi, науково-технiчноI дiяльностi;

s i прitзначати вiдповiдну частину складу вченоi Ради дБс нАн
_ _.- ..--_:l.

Q i :е-lеЦВаТи вiдповiдно до цього Статуту частину cBoik повноважень
: r _ _],1 зf,ст\ пникам та керiвникам структурних пiдроздiлiв щБс нАн Украiни;

_ u t вlt:авати У межах cBoik повноважень накази та розпорядження;
^ 1 t вltрiшувати питання фiнансово-господарськоТ дiяльностi !БС НАН

." ., _ :_._ i1.

-+.1б. f,иректор ЩБС НАН УкраТни зобов'язаний забезпечувати:
^ l ПРОВаДЖеННЯ ДБС НАН Украiни дiяльностi вiдповiдно до статутних

-::*:-_]-л.

]l високоефективну наукову, науково-технiчну
дiьънiсть ЕС НАН УкраiЪи, в тому числi впровадження
м)гковшr дослiджень, мiжнародне наукове та
спiвробiтrшrцтво;

j t пi:готовку наукових кадрiв вищоi квалiфiкацiт в аспiрантурi;
-1l Пi:ГОтоВкУ та перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв

_: t- Н \Н }rкраТни;
5 t вlIконання державного замовлення та iнших договiрних зобов'язань

-;С FL\H }'краiни;
6 t :отримання ДБС НАН УкраТни лiцензiйних умов та умов акредитацiТ

_ : з. :ьо-наукових програм;
) ОДеРжанНя конкурентоспроможних наукових i науково-прикладних

:;,,. .lbTaTiB;
S) ЗахИсТ прав iнтелектуальноi власностi на результати науковоТ та

_;". КОВО-ТеХНiЧнОТ дiяльностi, отриманi за рахунок коштiв державного
]- - -,..--,,.- _-- _;Т\! I _\ .

9) Застосування нових наукових, науково-технiчних знань пiд час
_--. tlтовки кадрiв вищоТ квалiфiкацiТ;

10) стабiльне фiнансово-економiчне становище ДБС НАН УкраТни та
;:-(TIlBHe використання майна, закрiпленого за ДБС НАН УкраТни,
: ] _l]I1\Iання вимог законодавства пiд час надання в користування iншим
_ -,otlart зазначеного майна;

11) подання НАН Украiни в установленому порядку звiтностi про
З.]КОРIlСТанНя маЙна, закрiпленого за ДБС НАН Украiни, зокрема майна,
..:_]аного у користуванIuI iншим особам;

та iнновацiйну
результатiв його
науково-технiчне
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_: ]отрII\1ання умов цього Статуту та колективного договору;
_ j l зехltст iнформацiТ вiдповiдно до законодавства;'- r ]QТрII\IаннЯ дБС нАн Украiни вимог законодавства, забезпечення

:,.i,--;IF_я в r,становленi строки вимог контролюючих органiв у сферi
- _ : _ ]::г.^ькоТ :iя-тьностi, а також вимог НАН УкраiЪи;

_ j , в,+.lтТтя захоДiв дО вдосконалення управлiння ЩБС нАН УкраТни,
, : - -*-j--:1я фiнансово-господарськоi, труловоТ дисциплiни;

. r .:ВОрення належних умов прац1 вlдповlдно до вимог законодавства,
_: .:.:],1::пя прав працiвникiв вiдповiдно до законодавства про працю;

- l СВО€ЧаСНiСтъ Проведення розрахункiв з юридичними та фiзичними
_ : _ 1.1.1;l:

_ S r rri.-TboBe та ефективНе викорИстання коштiв державного бюджету;
]9 t сво€часне та У повному обсязi виконання дБС F{АН УкраТни

_ _ ] _ З яjзнЬ переД державним бюджетом та державними соцiальними
: " : -:].1;::

],_lt вIlконаннЯ кошторисУ доходiв i видаткiв дБС нАН УкраТни,
: - - _ ..'" :ення виникнення заборгованостi iз заробiтноТ плати, за спожитi
- ;..,. . l1 з енергопостачання та комунальнi послуги;

] - t ВеДенНя бухгалтерського облiку та складання фiнансовоТ,
1. - . ; _.oj' та iншоТ звiтностi згiдно з чинним законодавством;

ii' gдllття У Межах свотх повноважень заходiв до запобiгання проявам
, _:., _,-:;"IHII\ правопорушень у ЩБС НАН УкраТни;

]] l iнформування широкоТ громадськостi про дiяльнiсть ДБС НДН
_" " _ -__-_ri.

] _-. !иректор щБС нАН УкраТни вирiшус iншi питання, що згiдно iз
:::"]ilr'ЗВСТВОМ, ЦИм Статутом i контрактом належать до його компетенцiТ.

].iE. lиректор ДБС НАН Украiни rцороку звiтуе перед колективом
- -: . _--_.з;\ працiвникiв ДБС НАН УкраТни про свою дiяльнiсть.: 19. Вчена Рада ДБС НАН УкраТни (даrri - вчена рада) е колегiалъним
.: :__O],I r,правлiння науковою i науково-технiчною дiяльнiстю дБс нАн
"" . :.-:;I. якиЙ виконуе консультативно-дорадчi функцii.j,:0. КiлькiсниЙ склад членiв вченоТ Ради дБС нАН УкраТни
:,.j_-::ЧаСТЬся Цим Статутом i складас 10 осiб. Не менш як три чвертi складу
::.;,*_tlT ра.]И обираються таемним голосуванням зборiв наукових працiвникiв,
: :е-,-та чrенiв призначаються наказом директора ЩБС НАН УкраТни.

CTpl'KTypa Та персональний склад вченоi ради затверджуються Бюро
],:-:-rеННя ЗагалЬноТ бiологiТ F{АН Украiни на строк повноважень директора-БС FL\H Украiни. Частковi змiни у складi вченоi ради затверджуються
Б._-:О ВiДдiлення загuLпьноТ бiологii НАН Украiни за поданням директора
;С tlАН Украiни.

.]иректор ДБС НАН УкраТни i вчений секретар ДБС НАН Украiни с
,-:.]eHa\lli вченоТ ради ДБС НАН УкраТни за посадою.

Голова, його заступник та вчений секретар вченоТ ради ДБС НАН
'_' кгаТни обираються таемним голосуванням з числа iJ членiв.
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.]о складу вченоТ Ради дБС ндН Украiни входять yci члени

:::,-_tачLlьноi академiТ наук УкраТни (академiки та члени-коресПонДенТи

:-_:'.*,aH&-IbHoT акаДемii науК УкраТни), якi працюють у ДБС нАН Украiни. Що

::З:-.urТ ра.]и можуть бути обранi (або запрошенi та призначенi наказом

_,.:-(тоРа ДБС FIдН УкраТни) провiднi вченi i спецiалiсти, якi не працюють у
БС il,\H Украiни

Jo скrаду вченоТ Ради дБС нАН Украiни також входятЬ голова Ради
_- _ _- -;1\ вчених або iншого об'сднання молодих учених (представник

l_" ]-i1\ r,чених) дБС нАН Украiни та керiвник первинноТ профспiлковоТ

_ :, :.j__ззцiТ (профспiлковий представник) ДБС НАН УкраТни.
-: ] 1. ДО виключноТ компетенцiТ вченоi ради дБС нАН УкраТни

: _:_. -.iЭТЬ ПtlТаННЯ ЩОДО:
i t вlIзначення стратегiт розвитку дБс нАн Украiъи та перспективних

- .-:я1,1iв науковоТ i науково-технiчноТ дiяльностi;
] r проведення науковот i науково-технiчнот оцiнки тематики та

: : l," -bTaTiB науково-дослiдних робiт;
З t затвеРдження tIоточних (щорiчних) планiв наукових дослiджень i

:. :," :,,]зо-технiчних (експериментальних) розробок;
j 

) },:оскОнаJIеннЯ та розвиТку структури ЩБС нАН УкраТни;

_< ) затвердження тем дисертацiй здобувачiв виЩоi освiТИ На ТРеТЪОМУ

_ ::. нЬо-науковому) та науковому piBHi вищоi освiти i призначення

:;,. : ]з]п керiвникiв (консультантiв);
tl l заТВеРдженнЯ результатiв атесТацii науКових працiвникiв, аспiрантiв,

-_:- л_--:*.
_ .эJчlб.

| затвердження резулътатiв конкурсу на вакантн1 rrосадИ науковиХ
-:.'_BHttKiB;

S i вIlсуваннЯ видатниХ наукових праць дпя присудження премlи,

:; -r_elj та iнших видiв вiдзнак, у тому числi мiжнародних;
9l присвосння працiвникам ЩБС нАН УкраТни вчених звань професора

-: J:]Dшого дослiдника i подання вiдповiдних рiшень на ЗаТВеРДЖеННЯ ДО

..=;.:-,iйноТ колегii централъного органУ виконавЧоТ влади, Що забезпечуе

: _:].1,.tsання та реалiзус державну полiтику у сферi науковоТ i науково-

.',,._ чноi .]iяльностi, порушення клопотання про присвоення почесних звань;

i0) затвердження рiчних звiтiв про дiяльнiсть дБС мН Украiни та

: _ :_.'я.] Його кошторисiв;
i 1) \/хвалення рiшення про розмiщення вJIаснИх наДхоДженЬ У

.:.i_t-\Di&-тьниХ органах централЬного органу виконавчоi влади, що реалiзуе
:.:':.]Вн\, полiтикУ У сферi казначейського обслуговування бюджетних
, _ 

,--_ iв. або в банкiвських установах державного сектору;
1]) погоДження перелiку професiй i посад дБС нАН Украiни, на яких

,:] ::е застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанцiйний режим
-: ]-'

1,22. Вчена Рада дБС нАН Украiни обговорюс основн1 науков1

:;-:я\{I1 дiяльностi дБС ндН УкраТнИ й рекоМендуе ТХ дО розгляд)i
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; -:__енняlt зага_пьноi бiологii нАН Украiни та затвердження Президiсю
=-'H Уi,:эТнll.

].]]. Вчена Рада дБС нАН Украiни мае право приймати рiшення, якщо
--- j ja - ЭННi ПРИСУТНi не Менше як половина ii облiкового складу, за винятком
,,,_.-i:_З Еlозг--IяfУ кадровиХ питань, висуненнlI робiт на здобуття премiй i

' 
*' -3.1 та iншиХ питань, де обов'язкова присутнiсть двох третин складу

...::.-:. га_]I1.

Р__ilення вченоТ Ради дБС нАН УкраТни вважаютъся прийнятими, якщо
_; _--,.i- го.lос\,вало понад 50% присутнiх членiв вченоТ ради. Рiшення
- : .: ,ll":;iэ . ься вiдкритим або та€мним (за рiшенням вченоi ради)

,. " _^;,,, зэннlI}I. якщО цим Статутом не передбачено iншого порядку.
r ]-+. .].-тя сприяння здiйсненню та розвитку наукових дослiджень

l- --'-;1Х ВЧеНИХ, Забезпечення захисту ik прав та iHTepeciB в ЩБС НДН
--,:.___;l \творюсться рада молодих вчених, яка с колегiалъним виборним
-,:;-1;1\{ ОРГаном, що об'сднуе молодих вчених ДБС нАН Украiни та дiс
: :-_э_-но.]о положення про цю раду, яке затверджус директор дБс нАн', :'::.r;1 пiс.rя погодження з вченою радою дБС нАН Украiни.

:.:5, Рада молодих вчених дБС нАН Украiни здiйснюс свою дiяльнiсть
"l._.if забезпечення актИвноi участi молодих вчених ЩБС нАН УкраТни у

.:_эЗ-еннi науковиХ дослiджень, а такоЖ представництва, захисту i
: : . .. з.lii ixHix прав та iHTepeciB.

r.]6. дБС нАн УкраТни сприяс дiяльностi ради молодих вчених та
, : - ; _эенсl,вати заходи i проекти, що iнiцiюються радою молодих вчених.

].:]. }/ci громадяни, якi беруть участь у дiяльностi ЩБС нАН Украiни:: _ :..'Bi трудового договору, утворюють трудовий колектив дБС нАН
: :.: _1 .1.

1_},-i]овною органiзацiйною формою здiйснення трудовим колективом
-: _ _'- _lrВНоВпЖеНь € загальнi збори (конференцiя) трудового колективу.
-' *, * з:енцiя ПроВоДиТЬся' якщо скЛИкання зборiв УсклаДнене З ПриЧин
' .-,., - зl,:tнностi роботи, територiальноi вiдокремленостi структурних
- :. _ .-i.-liB тощо.

ЗЗ, a-TbHi ЗбОРи Трудового колективу вважаються правомочними, якщо в
- -,- iзlе l,чаСть бiльШ як полоВина загальноi кiлькостi членiв колективу, а
, _ _. ] е:енцiя - не менш як двi третини fi делегатiв.

рiшення загальних зборiв (конференцiт) трудового колективу*:,:.:1,1эЮться вiдКритиМ голосуванням бiльшiстю голосiв членiв колективу,
-:.::,, .Hix на зборах (конференцiТ).

;,]8. ВИРОбНИЧi, трУдовi i соцiалънi вiдносини трудового колективу з-:t н_\Н Украiни регулюються колективним договором, який укладаеться
_.::e:iTOpoM ЩБС нАН УкраТни з профспiлковою органiзацiсю ,ЦБс нАн
'.' .::l'Hll вiдповiдНо до ЗакОну УкраТни <ПрО колективнi договори i угоди>.

1.29. ЩО повноваженЬ трудового колективу дБС нАН УкраТни
* :_ " з.dIIть:

делегуваннЯ науковиХ працiвникiв для участi у сесiях Загальних
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, _',.'эiB t{\H УкраТни з правоМ ухвального голосу (KpiM питань, пов'язаних з
.,lбораrtlt :it",rсних членiв (академiкiв), членiв-кореспондентiв та iноземних
. eHiB FL\H УкраТни);

обговорення та схв€uIення колективного договору;
розгJяД питанЬ соцiального розвитку, зокрема полiпшення умов

_::--l. 
^,I1ття 

та здоров'я, медичного страхування працiвникiв ЩБс нАн
_, .::iHlt та Тх сiллей;

затвер.fження правил внутрiшнього трудового розпорядку;
застосування громадських стягнень;
пор\,шення питань про притягнення порушникiв трудовот

:.:: -;l:.-TiHII в установленому законом порядку до вiдповiдальностi.
].30. Питання, якi входятЬ до компетенцii трудового колективу ЩБС

_ iH }-краТни, вирiшуються трудовим колективом за участю директора fiБС
_:-,Н \-краТни, якщо iнше не передбачено законодавством.

]. j 1. Yci HayKoBi працiвники, якi перебувають у трудових вiдносинах зj t_ FL\H Украiни, утворюють колектив наукових працiвникiв {БС ндН
_, . :.lHlt.

ЗбОРlr колективу наукових працiвникiв ДБС НАН УкраТни вважаються
-. ]_,Оtsа^,НИМи, ЯкЩо на них присутнi не менше двох третин фактичноi,--,l:e..bнocTi штатних наукових працiвникiв ДБС НАН Украiни.

r.-r]. Збори колективу наукових працiвникiв ДБС НАН приймають
:-';:_:{Я:

про обрання директора ДБС FIАН УкраiЪи;
про вiдкликання директора ЩБС НАН УкраТни;
ПРО ДеЛеГУВання представникiв (кандидатiв наук, докторiв фiлософiТ,

_ _:,ltlЭiв наук) наукового колективу !БС нАН Украiни для участi у ceciT
l-.:.ЬЧIlХ Зборiв Вiддiлення загальноТ бiологiТ НАН УкраiЪи з правом
,..:_fного голосу при обраннi академiка-секретаря Вiддiлення загальноi

, : . э:iТ FLAH УкраiЪи НАН Украiни.
1.33. Рiшення зборiв колективу наукових працiвникiв ДБС НАН

", ,"::_Hll приймасться двома третинами голосiв наукових працiвникiв,
-:,,:', THix на зборах колективу наукових працiвникiв дБс нАн Украiни.

1.34. ВЧеНИй СекреТар ДБС НАН УкраТни призначаеться директором-;С НАН Украiни за погодженням з вченою радою ДБС НАН Украiни та
З :li.rенняМ загальноi бiологii НАН Украiни i затверджуються Президiею
1\Н \'краiни на строк повноважень директора ДБС НАН УкраТни.

ЗаСТУПник Директора ЩБС НАН Украiни iз загалъних питань або з
. - 1.1_НiСтраТивно-господарськоТ роботи признача€ться директором ЩБС НАН
"" .:эiнlt за погодженням з Вiддiленням загаJIьноi бiологiТ НАН УкраТни та
-:_ЗеР.]ЖУеТЬСЯ Бюро ПрезидiТ НАН Украiни на строк повноважень
_:::ектора lБС НАН Украiни.

1,35. Керiвники (завiдувачi) наукових пiдроздiлiв (вiддiлiв) обираються
:э конкурсних засадах i призначаються на посаду директором за

- ]_ О_]/{\еННям iз Президiею НАН Украiни на строк не бiльше 5 poKiB з правом
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*.:.:бlання 
ше на один строк.

j.36, Керiвники (завiдувачi) лабораторiй, головнi та провiднi HayKoBi
:-.::lбiтнllки обираються на конкурсних засадах i призначаються на посаду
_,::;::Toporr ЩС нАН Украiни за погодженням з Бюро Вiддiлення загальноТ
1 _._:,.:: FL\H УкраiЪи, а головнi HayKoBi спiвробiтники - за погодженням з
^:.,,: -iсю НАН УкраiЪи.

СТаРШi HayKoBi спiвробiтники, HayKoBi спiвробiтники, молодшi HayKoBi
:- ::_^,i-;HltKlt, головнi та провiднi професiонали обираються на конкурсних
:.."::-:],, : прtтзнаЧаютьсЯ на посадУ директором ЩБС нАН Украiни.

: ]]. Труловi договори з науковими працiвниками, зазначеними у* .,".- J.-]6.. \{ОжУТЬ укладатися як на невизначений строк, так i на строк,
: ,1 : *;че:1I1I"1 \,годою cTopiH, zUIe не бiльше, нiж на п'ять poKiB, що зазначасться
: , 1":]a:\ конкурсу.

t]l5PaHi За КОнкУрсом HayKoBi працiвники, з яким укладено трудовий
- , . -;.: на невизначений строк, пiдлягаютъ перiодичнiй атестацiТ в порядку,
: : _ :_ _.]З.-lеНО\{У ЗаКОНОДаВСТВОМ.

ПОСа:и наукових працiвникiв, з якими укладено трудовий договiр на
: l]*::ЗНI{I"1 строК, пiсля його закiнчення вважаються вакантними i для ik
,: l.",е:]ня \1оже бути проведено новий конкурс в установленому порядку.

-]iicHi члени (академiки) та члени-кореспонденти Нацiональноi
-.', ._;1,1_t на\,к Украiни призначаються на посади наукових працiвникiв
-':-:.]:orr ДБС НАН УкраТни без конкурсута затверджуються на посадi в
* ,:; -::l. . встановленому в НАН Украiни.

5. ФIНАНСОВЕ ТА МАТЕРIАЛЬНО_ТЕХНIЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЪНОСТI ДБС НАН УКРАiНИ

5,1. Фiнансове забезпечення дiяльностi ДБС НАН УкраТни
- ,-l;._:1,-\сться за рахунок коштiв Щержавного бюджету Украiни, що

- ,- -: -:.ТЬСЯ З ЗаГ€LПъноГо та спецiального (власнi надходження) фондiв
_:: :-:эЕого бюджету, та Його маЙнового комплексу.

-<,], Фiнансування основноТ дiяльностi ЩБС НАН Украiни здiйснюеться
.; .::\ BlIJaTKiB, передбачених у кошторисах на зазначенi цiлi.

ФiНансУвання робiт за окремими науковими i науково-технiчними
-: , l:],la}III та проектами нАн Украiни, виконавцем яких е дБс нАн
,::.-.1. а ТаКОЖ НаДання Йому грантiв НАН УкраIни здiйснюсться

j :- _ з_ -но до затвердженого в FIАН УкраТни порядку.
-<.j. ФiНанСУВаНня ДБС НАН Украiни може здiйснюватиея за рахунок

- ".:],. жерел, не заборонених законодавством УкраТни.
j,-1. Власнi надходження ДБС НАН УкраТни отримуються додатково до,_ _.з загального фонду державного бюджету i вiдповiдно до чинного

.:."_ rl,r_]aBcTBa включаються до спецiального фонду.
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Власнi надходження складаються iз коштiв, отриманих в
',.:ановленому порядку як плата за надання послуг ДБС НАН УкраТни згiдно
] rаСновною дiяльнiстю, вiд додатковоi (господарсъкоi) дiяльностi; доходи вiд
:еаriзацiТ посадкового матерiалу, насiння, KBiTiB, плодiв, вiд проведення
з;lстевок, фестивалiв, продажу вхiдних квиткiв тощо; вiд плати за надання
,"l.iHa в оренду, вiд реалiзацii в установленому порядку майна (KpiM
.'е.\ \о}Iого майна); гранти, дарунки, благодiйнi внески та кошти, що BiH
_ l:;:\1\,с вiд гriдприемств, установ, органiзацiй, фiзичних осiб та вiд iнших
].:,-,а.етних Установ на виконання цiльових програм i заходiв та iншi
. :э :бороненi чинним законодавством надходження коштiв.

B.-racHi надходження ДБС НАН УкраТни спрямовуються на виконання
: _: _', Tнllx завдань та використовуються згiдно з чинним законодавством.

5.5. ДБС НАН УкраТни самостiйно розпоряджаеться доходами та
*,-rl1\1l1 надходженнями, одержаними вiд надання дозволених

.j.-- ]Io_]&BcTBoM платних послуг. TaKi кошти не можуть бути вилученi в дохiд
_ ;: _+. зВI{ .

5.б, ДБС НАН УкраТни використовуе доходи виключно для
: *;_.с\вання видаткiв на свое утримання, реалiзацiТ мети (цiлеЙ, завдань) та
.,_:яrtiв дiяльностi, визначених цим Статутом.

:БС НАН УкраТни забороняеться розподiляти отриманi доходи або ix
-:::.:;J\' серед засновникiв (учасникiв), його членiв, працiвникiв (KpiM оплати

-;"'li. HapaxyBaHrUI единого соцiального внеску), членiв органiв управлiння
_ ; ,:1-,:;{\ пов'язаних з ними осiб.

j -. ДБС FIАН Украiни може за рiшенням вченоТ ради ДБС НАН
,, .:...'.tt В ПОРяДкУ, ВсТановленому Кабiнетом VIiHicTpiB УкраТни,
,:::,,.]з\ вати власнi надходження, отриманi вiд плати за послуги, що
-:-::-,]:ься ним згiдно з основною дiяльнiстю, благодiЙну допомогу, гранти
_:.- r_'::'.ЮЧIl кОшти, Що надходять вiд вiтчизняних та iноземних замовникiв

:,-1 :еlliзацii наукових, науково-технiчних та iнновацiйних проектiв) на
_ -:'-,-_bHi ресстрацiйнi рахунки, вiдкритi в територiальних органах
-_ ,l;.ьного органу виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у
_ : ::, i;езначеЙського обслуговування бюджетних коштiв, або рахунки,
: :|:.l.i в \,становах банкiв державного сектору в порядку, встановленому
: :,. : * _- -авством.

З:значенi доходи включаються до кошторису ДБС FIАН Украiни i
: - r ЗIlкорисТоВУватися на оплату витрат, пов'язаних iз здiЙсненням та

- - -. --:;,зацiсю HayKoBoi дiяльностi, оплату працi, придбання майна i його
- : -" , ,]з\ вання, капiтальне будiвництво та ремонт примiщень тощо у межах

- -, - r.ol' :iяльностi ЩБС НАН УкраТни.
r.S. ДБС НАН Украiни в порядку, встановленому чинним

.:l _.*_]*звством, визначае цiни й тарифи на власну продукцiю й послуги, у

-: j;_зе:_]/h\,ються рiшенням вченоТ ради ДБС НАН Украiни, i мас право
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з\liнювати ik залежно вiд пори року, виду культурно-просвiтницькоТ
-iя-rьностi та витрат.

5.9. Щля фiнансування природоохоронних заходiв може створюватися
-i.-тьовий екологiчний фонд ДБС НАН УкраТни згiдно зi статтею 48 Закону

}-краТни <Про природно-заповiдний фонд Украiни>.
5.10. Що матерiально-технiчноi бази ДБС НАН УкраТни належать

1-,:iB.ui, споруди, земельнi дiлянки, комунiкацii, обладнання, транспортнi
.:собtt, службове житло, колекцiйнi фонди, науковий гербарiй, наукова
1_б.riотека та iншi матерiальнi цiнностi, нематерiальнi активи.

I\4айно, що становить матерiально-технiчну базу ДБС НАН УкраТни,
..крiп-rюсться за ним на ocнoBi права оперативного управлiння.

5.11. ДБС НАН Украiни мае право використовувати належне йому
'1];"1НО для участi у цивiльних вiдносинах, у тому числi для ведення
::1:НСОВо-господарськоI дiяльностi, будiвництва об'ектiв наукового та
: - _.аlьного призначення вiдповiдно до цiлей утворення та в межах цивiльноi
_: :зоЗ_]атностi.

5.12, На нерухоме майно ЩБС F{AH Украiни не може бути звернено
: - 1. _-1ення за претензiями кредиторiв.

5.13. Вiдчуження нерухомого майна НАН Украiни, закрiпленого за
;': l-L\H УкраТни, здiйснюеться з дозволу ПрезидiТ НАН Украiни в порядку,

: lj I::ЗHO\I\' ЗаКОНОДаВСТВОМ.

-{ _ 
j. Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансi ЩБС НАН

", 
l ];-:.{. на баланс iншоi науковоi установи НАН Украiни, здiйснюеться без

- - _ :: _:,'" ззння, якщо пiдставою для такоi передачi е рiшення ПрезидiТ НАН

-< _ j. Зеrтельна дiлянка передана ДБС НАН УкраТни у постiйне
" :, :l_. з]анJI у порядку, передбаченому Земельним кодексом УкраТни, i не

. ". 1-, _iI в]lлучена (припинено право постiйного користування земельною
_ -i,:,,_.J,i за рiшенням органiв виконавчоТ влади або органiв мiсцевого
- - .: 1-,, tsання без згоди Президii НАН Украiни.

l::,le.lbHa дiлянка ДБС НАН УкраТни з yciMa природними
" : _. ]: j],1;1 становить 20З га згiдно з Указом Президента УкраiЪи вiд

] - _-: р. Jф1392/2004 <<Питання Щонецького ботанiчного саду
*,;,- _ -_,__ьноТ академii наук Украiни>.

-::зrеча В оренДУ ДБС НАН Украiни закрiплених за ним на ocHoBi
- : _: - . _;:ЗТIlвного управлiння об'ектiв власностi здiЙснюетъся без права ix
:: - -_ з.-повiдно до законодавства Украiни за рiшенням ПрезидiТ НАН

":: -.1 :: в порядку, встановленому в НАН Украiни.
: - l. Зеlrri територiТ ЩБС НАН Украiни е об'ектом охорони i належать

,*,.: ::..: -рIlродно-заповiдного призначення.
,;:,:торiя ДБС НАН УкраТни мас загальнодержавне значення i

r , " ;,l - _ tlЗ\ €ТЬСя в науково-дослiдних, природоохоронних, ocBiTHbo-
j ::' ,'''_ --..-lях,



]9

5,17. ЗбережеНня териТорiТ, колекцiй та насадженъ ЩБС нАН Украiнизабезпечуеться шляхом встановлення заповiдного режиму, органiзацiiсистематичних спостережень за станом заповiдних оЪ'.кriu, .rрЬ".д.r""комплексних дослiджень з метою розробки наукових основ ix збереженнята ефективного викорисТання, додержання вимог щодо охорони територiТоб'ектiв дБс нАн Украiни як ,,риродно-заповiдного фонду пiд часздiйснення науковоi, iо..rодuрсъкоi ia iншоi дiяльностi. Створення новихекспозицiй, колекцiЙ, фор*УваннrI ландшафтних гру;, .aHirup"i рубки]огляду виконуються за рiшенням ученоi ради щБс нАъ УкраТни.
5,18, Охорона дБС нАН Украiни поппuдu.ться на служби охорони, зякимИ адмiнiстРацiя ЩБС нАН УкраiЪи укладас договiр .rро 

"uдuння 
послуг зо\орони вiдповiдно до чинного законодавства.

б. припинвння дIяльностI дБс нАн укрАiни
6,1, Припинення дiялъностi ЩБС нАН Украiни здiйснюсться шляхом;l:, О РеОрганiзацii (злиття, присдЕання, подiлу, перетворення) або лiквiдацiТ

'._лj,i1llY,ЧР""Дii F{АН iКРаiНи за поданЬм Ьюро вiддiлення загальноI-,-,-]:1i НАН УКРаiЪИ абО ОДНого iз вiце-президентiвнАн укратни згiдно з: '*-'-l:,-Tort ОбОВ'ЯЗКiВ, а У ВИПаДКаХ, передбачених законом, - за рiшенням:. :.,
б,], Лiквiдацiя дБС нАН Украiни здiйснюеться комiсiею, призначеною: ::,:1Я,\t Президii нАН Украiни, а в разi припинення його дiялъностi за: ;*:_я\I судУ - комiсiСю, утвоРеноЮ вiдповiдно до рiшення суду.: 3, З моменту призначення лiквiдацiйноi koMiciТ до нет переходять* j - -::''iеННЯ З УПРаВЛiННЯ !БС_НАН УкраiЪи. Лiквiдацiйна комiсiя складае" " j -=--йнrrй баланс ДБС НАн УкраТни, поДае його на ЗаТВерДЖення До* -_j - l i:эаТни. Порядок i строки проведення лiквiдацii, а також строк для:,"; : =:з:ензiй кредиторами визначаються законом.
: :, Працiвникам дБС нАН Украiни, якi звiлъняютъся у зв'язку з його]: " l _::I_з:iliсЮ чи лiквiДацiею, гарантуетъся додержання ik прав та iHTepeciB: - - , : -It] _]О ЗаКОНОДаВСТВа ПРО ПРаЦЮ.: \- разi припинення дiяльностi дБС нАн Украiни його активи-: l: -:i :ь,-я за рiшенням ПрезидiТ НАН УкраiЪи однiй або кiльком

,' , ' ,._л:'.j::.-,,urКовиМ установам НАН Укра1ни або зарахов),ються до_ _/l\l l J .

: : -]БС нАН УкраiЪи вважасться таким, що припинив свою:;-:-_.:ь. з .]ня внесення до Сдиного державного ре€стрУ запису про* : ] : :: _-. :есстрашiю Його припинення.



Факmu, вuклаdенi в цьому dоку,менmi, Homapiyco.tt не перевiряlttсь,

-lB, YKpaiHa,

,Щваdцяmь dруzоzо zруdня dBi muсячi шiсmнаdцяmоzо року.
Я, Байduк Т.М., прuваmнuй Homapiyc KuiBcbKozo л,tiськоzо ноmарiа,пьноzо otpyzy,

засвidчую спр авжнiсmь пid пuсу В iце -пре зud енmа Нацiональн о i aKad e Mi| H ayK YKp aiHu
aKadeMiKa НДН Украiнu zp. Заzороdньоzо Днаmолiя Глiбовuча, якLlй зроб.lено у .uоiй
прuсуmносmi.

Особу преDсmавнuка всmановлено, йоzо diезdаmнiсmь mа повttоваження
перевiрено.

в реесmрi за М y'/r?
lсmю

1lечаlпкою

1Iu ноlппDlvс

:за


