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ПРОТОКОЛ  
засідання дирекції 
06.01.2021  № 1   
м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  
акад. НАН України Я.С. Яцків (директор ГАО НАН України), С.Г. Крав-
чук (заст. директора з н. р.  ГАО НАН України), О.І. Шевченко (в.о. заст. 
директора з н.-т. р.  ГАО НАН України), М.І. Хоменко (заст. директора зі 
заг. питань  ГАО НАН України), Л.М. Свачій (учений секретар ГАО НАН 
України), Н.Г. Щукіна, П.П. Берцик, Я.В. Павленко, П.П. Корсун, С.М. 
Осіпов, Б.Ю. Жиляєв, І.Б. Вавилова,  Б.О. Шахов, І.І. Синявський, 
О.А.Велесь, В.Л. Костюченко (голова профспілки ГАО НАН України) 
 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 
     Про кадрове й фінансове забезпечення  наукових досліджень 

                            ГАО НАН  України 
                                           
                                       ------------------------------------ 
 
СЛУХАЛИ:    Про кадрове й фінансове забезпечення наукових досліджень   

     ГАО НАН України. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків докладно 
проінформував про поточне базове фінансування Обсерваторії, назвавши 
узагальнені обсяги фінансування на 2021 р. за різними кодами видатків: 
6541030 (фундаментальні дослідження) – 15 млн грн; 6541031 (фундамента-
льні дослідження за цільовою програмою ВФА НАН України)  – 3 млн грн; 
6541051 (прикладні дослідження)  – 1.1 млн грн; 6541230 (дві НДР за конку-
рсною тематикою; керівники: чл.-кор. НАН України Р.І.Костик та І.Б. Вави-
лова)  – 1.7 млн грн.  

Далі промовець перелічив так звані фінансові спецдодатки для Обсерва-
торії: на науковий об’єкт, що становить національне надбання; на охорону 
(600 тис. грн. від спонсора); на координацію діяльності РКД і КНК; на зар-
плати переведених з КрАО працівників ГАО НАН України. 

   
Після цього  акад. НАН України Я.С. Яцків назвав  для кожного науко-

во-дослідного підрозділу кількість працівників для розрахунку частки фі-
нансування на зарплати та саму цю частку; при такому обчисленні не врахо-
вано сумісників, спостерігачів, а також тих, хто отримує зарплату з НДР 
379Ц та з фінансування на науковий об’єкт, що входить до Реєстру наукових 
об’єктів України, котрі становлять національне надбання. Промовець від-
значив, що згідно з чинним законодавством науковець не може отримувати 
зарплату, меншу від половини посадового окладу.   

Насамкінець доповідач зазначив, що слід переглянути підсумки недав-
ньої атестації наукових працівників ГАО НАН України і вирішити, чи звіль-
нити когось із того чи іншого відділу.   



  
В обговоренні питання взяли участь П.П. Берцик, І.Б. Вавилова,       

чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна та Б.Ю. Жиляєв.    
 
 

                          УХВАЛИЛИ: Інформацію про поточне кадрове й фінансове забезпечення   
                           наукових досліджень ГАО НАН України взяти до відома.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Голова  засідання   дирекції     ________      акад. НАН України Я.С. Яцків; 
      
    секретар     засідання дирекції      _______                           Л.М. Свачій.                             
 


