
 

 

 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 540 

м. Київ  “   14     ”     11        2022 р. 

 
Про підготовку та подання звітів про 

виконання науково-дослідних робіт молодих 

учених НАН України у 2021-2022 рр. 

 

 

У зв’язку із закінченням терміну дії договорів на виконання науково-

дослідних робіт (НДР) молодих учених Національної академії наук України у 

2021-2022 рр., визначених згідно з розпорядженнями Президії НАН України від 

16.06.2021 № 308 та від 15.02.2022 № 116, а також з метою затвердження 

результатів виконання НДР молодих вчених НАН України у 2021-2022 рр.: 

1. Науковим установам НАН України, в яких виконуються НДР молодих 

вчених НАН України, подати до відповідних відділень НАН України: 

1.1. До 16 грудня 2022 р. короткий (анотований) звіт за 2022 р. (1 прим.). 

1.2. До 30 грудня 2022 р.: 

а) Акт здачі-прийняття робіт за договором у 2022 р. та кошторис 

фактичних витрат із розрахунками за статтями, оформлені згідно з додатком 6 

до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових 

досліджень в Національній академії наук 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) Заключний звіт про виконання наукових досліджень у 2021-2022 рр. 

(1 прим.); 

в) Список публікацій за результатами виконання проєкту у 2021-2022 рр. 

та інформацію щодо участі у закордонних та вітчизняних наукових 

відрядженнях, конференціях, семінарах тощо (1 прим.); 

г) Витяг з протоколу засідання вченої ради про заслуховування та 

затвердження результатів виконання проєкту НДР молодих вчених 

НАН України у 2021-2022 рр. (1 прим.); 

д) електронні примірники матеріалів, зазначених у пп.1.1 і 1.2 (б, в, г), 

шляхом заповнення відповідної форми: https://forms.gle/VbFEzgJUmgJExn7y7. 

https://forms.gle/VbFEzgJUmgJExn7y7


 

 

2. Відділенням НАН України розглянути результати виконання проєктів 

НДР молодих вчених НАН України та до 27 січня 2023 р. подати до Комісії по 

роботі з науковою молоддю НАН України рішення відділення НАН України 

про завершення виконання НДР молодих вчених НАН України у 2021-2022 рр. 

та перелік виконаних проєктів. 

3. Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України разом з Науково-

організаційним відділом Президії НАН України до 24 лютого 2023 р. 

підготувати на розгляд Президії НАН України проєкт рішення про підсумки 

виконання НДР молодих учених НАН України у 2021-2022 рр. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України та Комісію по роботі з науковою 

молоддю НАН України. 

 

 

 

                     Президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

   

 

     В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук  України                            

        академік НАН України                Вячеслав БОГДАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуброва 239 64 51 


