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На виконання постанови Президії НАН Ук

раїни від 10.03.06 № 68 "Про проведення кон

курсу науково
технічних та інноваційних
проектів у 2006 р." та розпорядження Пре

зидії НАН України від 11.01.06 № 7 "Про за

твердження Положення про порядок кон

курсного відбору науково
технічних та інно

ваційних проектів установ НАН України та
контролю їх виконання" і за поданнями
секцій НАН України Бюро Президії НАН
України постановляє:

1. Затвердити Перелік науково
техніч

них проектів НАН України та обсяги їх фі

нансування у 2006 році ( додаток).

2. Головам секцій НАН України згідно з
Положенням про порядок конкурсного від

бору науково
технічних та інноваційних про

ектів установ НАН України та контролю їх
виконання (розпорядження Президії НАН
України від 11.01.06 № 7):
2.1. В двотижневий строк укласти з керівни


ками затверджених цією постановою
проектів договори на виконання зазначе

них науково
технічних проектів.

2.2. Взяти під особистий контроль хід вико

нання проектів і надавати раз на півроку
інформацію з цього питання до Президії
НАН України.

2.3. Разом з експертними комісіями та Фі

нансово
економічним відділом Президії

БЮРО ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
20.04.2006                             м. Київ                                       № 131

Про затвердження Переліку науково�технічних проектів НАН України, 
які будуть реалізовуватися у 2006 році

Наука та інновації.2006.Т 2.№ 3.С. 4–8.

НАН України організувати проведення
експертизи наукового та фінансового
звітів про виконання всіх завершених
проектів.

2.4. У місячний термін після отримання зві

тів про виконання проектів доповісти на
засіданні Президії НАН України про ре

зультати їх виконання та можливості по

дальшого використання.

2.5. Доручити виконавцям проектів, зазначе

них у додатку, підготувати та подати: 

– до 12.05.06 – Фінансово
економічному
відділу Президії НАН України копії ук

ладених договорів і кошторисів до них на
2006 рік;

– у місячний термін після укладення дого

вору з НАН України до відповідної
Секції НАН України – копію договору
між установою НАН України та партне

рами з виконання проекту;

– до 31.12.06 – Президії НАН України за

ключний звіт про виконану роботу та
"Довідку про об’єкти права інтелектуаль

ної власності, створені під час виконання
проекту, та проведені патентні дослід

ження".

3. Фінансово
економічному відділу Пре

зидії НАН України внести відповідні зміни
до планових показників наукових установ
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НАН України – виконавців проектів на 2006
рік (згідно з додатком).

4. Секціям НАН України разом з Експо

центром "Наука" НАН України до 01.02.07
підготувати та подати до Президії НАН Ук

раїни пропозиції щодо організації виставки
за підсумками реалізації зазначених науково

технічних проектів.

5. Доручити Науково
видавничій раді
НАН України (академік НАН України 
Я. С. Яцків) організувати публікацію інфор

мації про хід виконання зазначених проектів
у журналі "Наука та інновації".

6. Контроль за виконанням цієї постано

ви покласти на першого віце
президента –
головного ученого секретаря НАН України
академіка НАН України А. П. Шпака.

Президент 
Національної академії наук України
академік НАН України                      Б. Є. Патон

Перший віце"президент – 
головний учений секретар 
Національної академії наук України
академік НАН України                        А. П. Шпак

Додаток 
до постанови бюро Президії НАН України

від 20.04.2006 N 131

ПЕРЕЛІК
науково�технічних проектів НАН України на 2006 рік
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