
4 ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2008, № 9

ДОКУМЕНТИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо розвитку наукової і науково-технічної 

діяльності Національної академії наук України

З метою створення належних умов для 
дальшого розвитку наукової та науково-

технічної діяльності Національної академії 
наук України, враховуючи її значний внесок 
у вітчизняну та світову науку, наукове за-
безпечення розвитку держави та у зв’язку з 
90-річчям заснування постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України за участю 
Національної академії наук України: 

1) опрацювати питання щодо розроблен-
ня та затвердження в установленому по-
рядку державних цільових програм стосов-
но розвитку новітніх технологій, проведен-
ня перспективних для України наукових 
досліджень за пріоритетними напрямами 
природничих, суспільних та гуманітарних 
наук, зокрема, з питань застосування сучас-
них генних і клітинних технологій у біо-
медицині та фармакології, попередження і 
боротьби з біозагрозами, розвитку нанотех-
нологій, запровадження та застосування 
грід-технологій; 

2) вжити в установленому порядку захо-
дів щодо: 

а) створення біотехнологічного центру 
для потреб сучасної медицини, ветеринарії, 
генетичного та екологічного моніторингу; 

б) розвитку поліграфічної бази Націо-
нальної академії наук України; 

в) створення на базі Національної біблі-
отеки України імені В.І.Вернадського елек-

тронної бази даних українського бібліогра-
фічного архіву. 

2. Кабінету Міністрів України: 
1) опрацювати питання щодо: 
а) вдосконалення механізму стимулю-

вання праці працівників Національної ака-
демії наук України, зокрема щодо: 

— збільшення розмірів надбавок за стаж 
наукової роботи; 

— запровадження, починаючи з 2010 року, 
механізму надання науковим працівникам 
Національної академії наук України, які по-
требують поліпшення житлових умов, піль-
гових кредитів за рахунок бюджетних ко-
штів на будівництво і придбання житла; 

— збільшення на 30 відсотків розмірів по-
садових окладів працівників Національної 
академії наук України; 

— підвищення розмірів стипендій аспіран-
тів до рівня оплати праці молодшого науко-
вого співробітника та докторантів — до рів-
ня оплати праці старшого наукового співро-
бітника; 

— щорічного стажування до 300 науко-
вих працівників та до 100 аспірантів у про-
відних закордонних наукових та навчально-
наукових центрах; 

б) надання в установленому порядку 
установам і організаціям, які перебувають 
у віданні Національної академії наук Укра-
їни, статусу неприбуткових установ; 
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в) надання Національній академії наук 
України окремих повноважень з управлін-
ня у галузі вищої освіти; 

г) віднесення окремих категорій праців-
ників науково-редакційних, наукових ви-
давництв і редакцій наукових періодичних 
видань, працівників, які здійснюють нау ко-
во-інформаційну діяльність, та біб ліотечних 
працівників наукових установ до посад нау-
кових працівників; 

д) створення на базі провідних установ 
Національної академії наук України наці-
ональних контактних пунктів Сьомої Рам-
кової програми Європейського Союзу з на-
укових досліджень та технологічного роз-
витку за пріоритетними тематичними на-
прямами; 

е) розвитку матеріально-технічної бази 
Міжнародного центру астрономічних та 
медико-екологічних досліджень Націо-
нальної академії наук України; 

2) забезпечувати виділення в установ-
леному порядку коштів на закупівлю На-
ціональною академією наук України уні-
кального імпортного наукового обладнан-
ня безпосередньо у виробника такого об-
ладнання за переліком, що затверджується 
Президією Національної академії наук 
України; 

3) разом із Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, Дніпропетровською, До-
нецькою, Київською, Львівською, Одесь-
кою, Харківською обласними та Київською 
міською державними адміністраціями опра-
цювати питання щодо будівництва жит-

ла для наукових працівників Національної 
академії наук України. 

3. Національній академії наук України 
вжити в установленому порядку заходів 
щодо: 

1) створення мережі обміну науковими 
даними з урахуванням інфраструктури ре-
гіональних наукових центрів Національної 
академії наук України та Міністерства осві-
ти і науки України; 

2) підготовки і випуску багатотомного 
фундаментального видання з історії укра-
їнського народу, енциклопедичних видань, 
зокрема, у галузі філософських, історич-
них, правових, політичних, економічних 
наук, літературознавства, етнології та мис-
тецтвознавства. 

4. Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Львів-
ській, Одеській, Харківській обласним дер-
жавним адміністраціям разом з відповідни-
ми регіональними науковими центрами На-
ціональної академії наук України та Мініс-
терства освіти і науки України забезпечити 
здійснення заходів з відзначення 90-річчя 
Національної академії наук України. 

5. Державному комітету телебачення та 
радіомовлення України забезпечити ви-
світлення заходів з підготовки та відзна-
чення 90-річчя Національної академії наук 
України. 
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