
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА  
. 

  31.03.2021  . 

 

м. Київ 

 

№.    121    . 

 

Про терміни проведення  

сесії Загальних зборів НАН України  

та загальних зборів відділень НАН України 

 

 

 

Постановою Президії НАН України від 03.03.2021 № 74                      

«Про проведення сесій Загальних зборів НАН України та загальних 

зборів відділень НАН України» на 19–22 квітня ц.р було призначено 

проведення сесій Загальних зборів НАН України та загальних зборів 

відділень НАН України. В порядку підготовки до них, за планом заходів, 

затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 15.03.2021             

№ 153 «Про порядок проведення сесій Загальних зборів НАН України  

та відділень НАН України 19–22 квітня 2021 р.»: 

 видано розпорядження Президії НАН України від 11.03.2021                   

№ 146 «Про квоти делегування наукових працівників для участі у сесіях 

Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН 

України 19–22 квітня 2021 р.»; 

 видано розпорядження Президії НАН України від 17.03.2021                  

№ 159 «Про затвердження розташування виборчих дільниць з 

проведення виборів дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, 

іноземних членів НАН України та затвердження академіків-секретарів 

відділень НАН України»; 

 прийнято постанову Президії НАН України від 17.03.2021 № 94 

«Про затвердження списків зареєстрованих кандидатів у дійсні члени 

(академіки) і члени-кореспонденти НАН України»; 

 оприлюднено 18.03.2021 у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному сайті НАН 

України списки зареєстрованих кандидатів у дійсні члени (академіки)          

і члени-кореспонденти НАН України  та кандидатів на посади 

академіків-секретарів Відділення математики НАН України та 

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України. 
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Разом з тим з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 тимчасово заборонено проведення масових заходів  

у м.Києві, що унеможливлює проведення у визначені терміни сесій 

Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН 

України. 

Враховуючи зазначене та беручи до уваги карантинні обмеження, 

Президія НАН України постановляє:  

1. Відтермінувати проведення сесій Загальних зборів НАН 

України та загальних зборів відділень НАН України, передбачених 

постановою Президії НАН України від 03.03.2021 № 74, і визначити 

терміни їх проведення після поліпшення епідемічної ситуації в м.Києві 

та регіонах і закінчення дії заборони проведення масових заходів. 

2. Призупинити виконання пунктів 4–6, 8, 12–18 Плану заходів               

з організації та проведення сесій Загальних зборів НАН України та 

відділень НАН України 19–22 квітня 2021 р., затверджених  

розпорядженням Президії НАН України від 15.03.2021 № 153,                               

до визначення згідно з пунктом 1 цієї постанови термінів проведення 

сесій Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН 

України. 

3. Науково-організаційному відділу Президії НАН України:  

3.1. Після визначення згідно з пунктом 1 цієї постанови термінів 

проведення сесій Загальних зборів НАН України та загальних зборів 

відділень НАН України підготувати проєкти рішень Президії НАН 

України щодо внесення відповідних змін в частині термінів проведення 

сесій та виконання організаційних заходів з їх забезпечення до:  

 постанови Президії НАН України від 03.03.2021 № 74                   

«Про проведення сесій Загальних зборів НАН України та загальних 

зборів відділень НАН України»; 

 розпорядження Президії НАН України від 15.03.2021 № 153 

«Про порядок проведення сесій Загальних зборів НАН України та 

відділень НАН України 19–22 квітня 2021 р.». 

3.2.  До 30.04.2021 забезпечити:  

 розсилання до відділень НАН України проєкту Звіту про 

діяльність НАН України у 2020 році (в електронному вигляді);  

 розміщення на веб-сайті НАН України інформаційного видання 

«Національна академія наук України у 2020 році».  
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3.3.  Забезпечити надсилання Звіту про діяльність НАН України   

у 2020 році до органів державної влади.  

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

в.о.головного вченого секретаря НАН України академіка НАН України 

В.Л.Богданова. 

 

 

 

 

 

                       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  

 

 

 


