
 

 

Експертний висновок 

щодо продовження строку повноважень 

Президії НАН України 

 

В Інституті законодавства Верховної Ради України проаналізовано 

лист від 16.03.2020 № 10/427-8 Національної академії наук України. 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» карантин встановлюється та відміняється 

Кабінетом Міністрів України. Карантин встановлюється на період, 

необхідний для ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечної 

інфекційної хвороби. Законом визначено, що на цей період можуть 

змінюватися режими роботи підприємств, установ, організацій, 

вноситися інші необхідні зміни щодо умов їх виробничої та іншої 

діяльності. 

11 березня 2020р. Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

СОVID-19» №211 якою встановив на усій території України карантин з 

12 березня до 3 квітня 2020 р., заборонивши проведення всіх масових 

заходів, у яких бере участь понад 200 осіб. 

13 березня 2020р. видано Указ Президента України «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року 

«Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в 

умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», яким передбачено комплекс невідкладних 

заходів з метою подолання спалаху гострої респіраторної хвороби 

COVID-19. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 р. створено 

правове підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу 

невідкладних заходів з метою попередження та лікування коронавірусиої 

хвороби (COVID-19). 

З огляду на викладене, вважаємо за доцільне виходити із 

можливості продовження дії заборони проведення масових заходів на 

період проведення чергової сесії Загальних зборів НАН України та 

загальних зборів відділень НАН України. 

Відповідно до положень Закону України «Про наукову і науково- 

технічну діяльність», зокрема: частин десятої, одинадцятої статті 17, за 

якими: «загальне науково-організаційне керівництво поточною діяльністю 

Національної академії наук України здійснює Президія Національної академії 

наук України...», «президент, перший віце-президент, віце-президенти, 

головний учений  секретар, члени Президії Національної академії наук 

України обираються загальними зборами Національної академії наук України  

 

 

 



шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального числа 

учасників загальних зборів і виконують свої обов'язки до обрання нового 

складу Президії Національної академії наук України» та Статуту 

Національної академії наук України, зокрема пунктів 7.1. «у період між 

сесіями Загальних зборів НАН України загальне науково-організаційне 

керівництво поточною діяльністю НАН України здійснює Президія НАН 

України» та 7.4. «президія виконує свої обов'язки до обрання нового складу 

Президії НАН України» тощо. 

Вважаємо, що в обставинах, які склалися, Президія НАН України 

уповноважена ухвалити рішення, яким відтермінувати чергову сесію 

Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН 

України, скликану постановою Президії НАН України від 29.01.2020 

№36, та визначити дату її проведення після закінчення дії заборони 

проведення масових заходів. 

Інститут законодавства 

Верховної Ради України 


