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Головна астрономічна обсерваторія

ПРОТОКОЛ 
засідання дирекції
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м. Київ

ПРИСУТНІ: 
акад.  НАН  України  Я.С.  Яцків  (директор  ГАО  НАН  України),  С.Г.
Кравчук (заст. директора з н. р.  ГАО НАН України), О.І. Шевченко (т.в.о.
заст.  директора з  н.-т.  р.   ГАО НАН України, зав.  науково-техн.  відділу),
М.І. Хоменко (в.о. заст. директора зі заг. питань  ГАО НАН України), Л.М.
Свачій  (учений секретар ГАО НАН України),  М.М. Медведський,  П.Ф.
Лазоренко, М.Г. Сосонкін,   Я.В. Павленко, П.П. Корсун, С.М. Осіпов,
І.А. Верлюк, І.Б. Вавилова,  Б.О. Шахов, О.А. Велесь,  В.Л. Костюченко
(голова  профспілки  ГАО  НАН  України),  О.О.  Святогоров (головний
інженер) 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1. Про  деякі  поточні  справи  ГАО  НАН  України:   доповідні  записки  щодо
преміювання співробітників; деякі ремонтні роботи та ін.

2.  Про штатні розписи наукових підрозділів ГАО НАН України на 2020 р.

                                                       ------------------------------------

1. СЛУХАЛИ:    Про  деякі поточні справи ГАО НАН України.

Директор  ГАО  НАН  України  акад.  НАН  України  Я.С.  Яцків
проінформував  про  деякі  поточні  справи  Обсерваторії,  зокрема  про
фінансовий  стан  її  структурних  підрозділів  і  про  доповідні  записки  від
керівників підрозділів щодо преміювання деяких працівників (за підготовку
матеріалів  до  «Астрономічного  календаря»  на  2020  р.  та  до   книжки:
«Головна астрономічна  обсерваторія НАН України: від ідеї створення до
міжнародного  визнання»;  у  зв’язку  з  ювілейними  датами).   Доповідач
зауважив,  що деякі доповідні записки треба узгодити, щоб один і  той же
працівник  був згаданий тільки в одній доповідній записці.

Далі акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово в.о. заст. директора
зі заг. питань  ГАО НАН України М.І. Хоменкові.

М.І.  Хоменко розповів  про  ремонтні  роботи  в  Обсерваторії,
проведені впродовж поточного кварталу, про труднощі, пов’язані із роботою
котельні та станом інженерних комунікацій ГАО НАН України.

Акад.  НАН  України  Я.С.  Яцків:   Пропоную  висловити  подяку
відповідним працівникам Обсерваторії за самовіддану роботу. Найближчим
часом  треба  провести  повний  аналіз  усіх  інженерних  комунікацій
(теплопостачання,  водопостачання  та  ін.)  ГАО,  щоб  знати,  в  якому  вони
стані і як довго ще можуть послужити. 



УХВАЛИЛИ: Інформацію про деякі поточні справи ГАО НАН України 
(доповідні записки щодо преміювання співробітників; стан деяких 
ремонтних робіт та ін.) взяти до відома.

 2. СЛУХАЛИ:  Про штатні розписи наукових підрозділів ГАО НАН 
України на 2020 р.

 Директор  Обсерваторії  акад.  НАН  України  Я.С.  Яцків
проінформував про те, що керівники деяких структурних підрозділів ГАО
НАН України вже подали проекти штатних розписів на 2020 р. і попросив
тих,  хто ще не подав,  зробити це найближчим часом,  оскільки через два
тижні  потрібно  мати  загальний  штатний  розпис  ГАО  НАН  України  на
наступний рік.    

УХВАЛИЛИ: Інформацію про штатні розписи наукових підрозділів ГАО 
НАН України на 2020 р. взяти до відома.

 

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


