ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА № 1
м.Київ

15 червня 2022 р.

Щодо Звіту про діяльність
НАН України у 2021 році,
її діяльність у першому півріччі
2022 року та основних завдань
наступного періоду

Заслухавши та обговоривши доповідь президента НАН України
академіка НАН України А.Г.Загороднього «Про діяльність Національної
академії наук України у 2021 році - першому півріччі 2022 року
та основні завдання наступного періоду», а також розглянувши проект
Звіту про діяльність Національної академії наук України у 2021 році,
Загальні збори Національної академії наук України постановляють:
1. Схвалити «Звіт про діяльність Національної академії наук
України у 2021 році».
2. Взяти до відома та керівництва в роботі доповідь президента
НАН України академіка НАН України А.Г.Загороднього «Про діяльність
Національної академії наук України у 2021 році - першому півріччі
2022 року та основні завдання наступного періоду».
3. Висловити глибоку вдячність міжнародним та іноземним
організаціям, академіям наук, науковим центрам, окремим вченим інших
країн за виявлену ними солідарність та слова підтримки, надання
допомоги науковцям Національної академії наук України.
4. Вважати першочерговими завданнями НАН України на
наступний період:
- збереження наукового потенціалу Академії, насамперед
висококваліфікованих кадрів, його розвиток у повоєнний час;
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- відбудову зруйнованої та пошкодженої інфраструктури установ
НАН України, її подальший розвиток, зокрема відбудову і підготовку
до дослідно-промислової експлуатації ядерної підкритичної установки
«Джерело нейтронів», відновлення лабораторії Інституту проблем
безпеки атомних електростанцій НАН України, створення геномного
центру під егідою НАН України;
- розширення тематики наукових досліджень, спрямованих
на забезпечення оборони і безпеки держави;
- ефективне
використання
можливостей
співпраці
з міжнародними та іноземними науковими організаціями для підтримки
та розвитку наукового потенціалу НАН України, зокрема надання
цільової грантової підтримки для виконання досліджень в установах
Академії, поліпшення лабораторної бази установ і розширення доступу
науковців Академії до міжнародної дослідницької інфраструктури;
- активну участь у підготовці для Національної ради
з відновлення України від наслідків війни пропозицій щодо заходів
з відновлення та розвитку України, пріоритетних реформ, стратегічних
ініціатив, проектів нормативно-правових актів, реалізація яких
є необхідною у воєнний і повоєнний періоди;
- виконання рекомендацій щодо покращення обліку майна
та ефективності його використання, наданих Рахунковою палатою
України за результатами аудиту ефективності управління НАН України
об’єктами державної власності.
5. Вважати доцільним проведення спеціальних сесій загальних
зборів відділень НАН України та НАН України з питань повоєнного
відновлення науково-технічної галузі України й плану розвитку НАН
України.
6. Доручити Президії НАН України:
- в двотижневий строк розробити конкретні заходи з реалізації
першочергових завдань НАН України на наступний період, визначених
п.4 цієї постанови, а також урахувати зауваження і пропозиції, висловлені
учасниками сесії Загальних зборів НАН України 15 червня 2022 року;
- забезпечити внесення змін і доповнень до Плану заходів
з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2021-2025 роки,
затвердженого постановою Президії НАН України від 27.10.2021 № 330,
з врахуванням роботи установ Академії в умовах воєнного стану
й необхідності зосередження зазначеного Плану заходів насамперед
на збереженні наукового потенціалу НАН України та його розвитку
у повоєнний час;
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- створити робочу групу з оперативного вирішення питань
діяльності установ ЬІАН України в умовах воєнного стану;
- розробити додаткові заходи з удосконалення розподілу базового
бюджетного фінансування між секціями, відділеннями та установами
НАН України;
- інтенсифікувати роботу з оптимізації мережі установ
та відділень НАН України, виходячи з необхідності концентрації зусиль
на напрямах наукових досліджень, результати яких мають важливе
значення для наукового забезпечення розвитку держави в воєнний
та повоєнний періоди.
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