
 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 542 

м. Київ  “   14     ”     11        2022 р. 

 

Про підготовку та подання звітів  

про виконання грантів НАН України 

дослідницькими лабораторіями/групами 

молодих вчених НАН України, що  

виконуються у 2021-2022 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 2021-2022 рр. за КПКВК 6541230, 

визначених згідно з розпорядженнями Президії НАН України від 29.03.2021 

№ 181 і від 31.12.2021 № 749 (зі змінами), та з метою розгляду і затвердження 

результатів виконання грантів НАН України у 2021-2022 рр.: 

1. Науковим установам НАН України, в яких виконуються роботи за 

грантами НАН України у 2021-2022 рр., подати до Комісії по роботі з науковою 

молоддю НАН України (далі – Комісія): 

1.1. До 16 грудня 2022 р. шляхом заповнення відповідної форми: 

https://forms.gle/wGL4V5KrDdHzWtgY8:  

– короткий (анотований) звіт за 2022 р. (docx/doc-формат) (10-15 стор.); 

– презентацію виконання наукового проєкту за 2021-2022 рр. (pptx/ppt-

формат) (не більше 15 слайдів); 

1.2. До 30 грудня 2022 р. подати за адресою: 01601, Київ-30, 

вул. Володимирська, 54, кім. 421, тел. (044) 2396451: 

а) Акт здачі-прийняття робіт за договором, що виконувалися 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»; 

https://forms.gle/wGL4V5KrDdHzWtgY8


б) Заключний звіт про виконання наукових досліджень у 2021-2022 рр. (не 

більше 250 стор.); 

в) Список публікацій за результатами виконання роботи у 2022 р. та 

інформацію щодо перебування у закордонних та вітчизняних наукових 

відрядженнях, участі у конференціях, семінарах тощо; 

г) Витяг з протоколу засідання вченої ради про заслуховування та 

затвердження результатів виконання роботи у 2021-2022 рр. за грантами НАН 

України; 

д) Облікову картку (ОК) виконання ІІ етапу наукового проєкту за грантами 

НАН України. 

е) Електронні копії матеріалів, зазначених у підпунктах б), в), г) та д) цього 

пункту, шляхом заповнення відповідної форми: 

https://forms.gle/gaTau9iQrzdBiKG19. 

Витяг з протоколу засідання вченої ради (підпункт г) разом з підписаною 

титульною сторінкою звіту і сторінкою з підписами всіх виконавців (підпункт 

б) подавати відсканованими одним файлом в pdf-форматі. 

Паперові примірники матеріалів, зазначених у підпунктах б), в) та г), 

після перевірки зберігаються в науковій установі НАН України. 

2. Комісії разом з секціями та/або відділеннями НАН України до 30 грудня 

2022 р. заслухати звіти про виконання робіт за грантами НАН України у 2021-

2022 рр.  

3. 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 

https://forms.gle/gaTau9iQrzdBiKG19

