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Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  
засідання дирекції 
01.11.2018        № 4 
м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  
акад. НАН України Я.С. Яцків (директор ГАО НАН України), С.Г. Кравчук (заст. директо-
ра з наукової роботи), Л.М. Свачій (уч. секретар), чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна, 
Я.В.Павленко, І.Б. Вавилова, І.І. Синявський, Т.П. Бульба, І.П. Крячко, В.Л. Костюче-
нко (голова профспілки, т.в.о. заст. директора зі загальних питань), О.І. Шевченко (в.о. го-
ловного інженера), Т.В. Неводовська (головний бухгалтер), Н.Ф. Парусімова (начальник 
планового відділу).   

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 
1. Інформація керівників науково-інформаційних, науково-технічних та науково-адміністра-
тивних підрозділів ГАО НАН України про виконання робіт у І−ІІІ кварталах 2018 р. та плани 
на 4-й квартал поточного року  
   (доповідають В.Л. Костюченко, О.І. Шевченко, О.А.  Велесь, І.П. Крячко). 

 
2. Про підготовку до проведення оцінювання роботи ГАО НАН України 
   (доповідає акад. НАН України Я.С. Яцків). 

 
3. Різне.                                                                                                                                    
                                                 ____________________________ 
 
1.СЛУХАЛИ: Виступи керівників науково-інформаційних, науково-технічних та науково-
адміністративних підрозділів ГАО НАН України про виконання робіт упродовж І−ІІІ кварта-
лів 2018 р. та плани на четвертий квартал поточного року. 

 
Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків: Згідно з порядком денним 

сьогоднішнього засідання дирекції ознайомимося з результатами роботи науково-
інформаційних, науково-технічних та науково-адміністративних підрозділів Обсерваторії за 
три квартали, що минули. Також послухаємо їхні плани щодо роботи цих підрозділів у чет-
вертому кварталі.  

Деякий час В.Л. Костюченко і я виконували обов’язки заступника директора зі загальних 
питань, заміняючи Р.Р. Кондратюка. За цей час я переконався, яка складна робота у заступ-
ника директора зі загальних питань та його служб, особливо у наш час та за наших умов. І 
все ж ГАО живе і, відверто кажучи, хто хоче – той працює.  Дякую службам директора зі 
загальних питань за їхню роботу.  Особливо хочу подякувати бухгалтерській службі ГАО, 
котру очолює Т.В. Неводовська і котра тісно співпрацює з плановою службою в особі Н.Ф. 
Парусімової. Наша бухгалтерія працює дуже злагоджено, вчасно здає всі звіти.  

Висловлюю подяку Анастасії Відадіївні Бульбі за її самовіддану роботу, зокрема за її на-
магання вирішити всі проблеми житлофого сектору ГАО. 

До роботи АКІОЦ і лабораторії МІЗОН-А особливих зауважень не маю, були невеликі за-
уваження (щодо ДША, фотографічної камери, деяких стендів та ін.). 

Маю низку зауважень до інших деяких служб ГАО, зокрема, недостатня координація в ро-
боті в.о. головного інженера та енерго-технічної групи Обсерваторії. 
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Після цього присутні приступили до обговорення виступу акад. НАН України Я.С. Яцківа, 
зокрема чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна зазначила, що треба висловити подяку зав. гос-
подарчого відділу Т.Ф. Акперовій за її роботу. 

 
Акад. НАН України  Я.С. Яцків: Прошу керівників науково-інформаційних, науково-

технічних та науково-адміністративних підрозділів підрозділів проінформувати про підсум-
ки діяльності за І−ІІІ квартали поточного року, а також висловити пропозиції щодо роботи 
цих підрозділів у четвертому кварталі. 

 
Керівники (чи їх заступники) науково-інформаційних, науково-технічних та науково-

адміністративних підрозділів ГАО НАН України В.Л. Костюченко, О.І. Шевченко,  
Т.П.Бульба (за дорученням А.А. Велеся) та  І.П. Крячко   розповіли про діяльність упро-
довж І−ІІІ кварталів 2018 р. у підрозділах, котрі вони очолюють. 

Зокрема, головний енергетик ГАО НАН України В.Л. Костюченко докладно розповів про 
діяльність енерго-технічної групи ГАО НАН України впродовж І—ІІІ кварталів, наголосив-
ши на тому, що група намагається працювати злагоджено, вирішувати всі питання колегіаль-
но, але через великий обсяг роботи (забезпечення приміщень електроенергією, опалення 
приміщень, документація щодо договорів, тендерів, звітів тощо) трапляються неузгодженос-
ті. Підсумовуючи зроблене з початку поточного року, доповідач зазначив, що всі співробіт-
ники енерго-технічної групи були задіяні в роботах щодо організації, нагляду, експлуатації, 
ремонту обладнання й мереж для забезпечення діяльності Обсерваторії. Серед наміченої ро-
боти на четвертий квартал поточного року В.Л. Костюченко назвав такі пункти: підготовка 
до запуску й запуск котельні; проведення двох тендерів і підготовка двох договорів щодо 
постачання ГАО НАН України електроенергією; організація розрахунків за газ та електрое-
нергію; роботи з обслуговування електромереж, від’єднання від системи опалення ГАО НАН 
України деяких приміщень, організація контролю спожитих енергоресурсів і води у примі-
щеннях, що їх використовують орендарі та ін. Доповідач зазначив, що заступник головного 
енергетика Обсерваторії  П.І. Оштук надав докладний звіт і пропозиції щодо роботи так зва-
ної газової групи ГАО НАН України (звіт про роботу енерго-технічної групи ГАО НАН 
України впродовж І—ІІІ кварталів 2018 р. та план щодо роботи цієї групи у четвертому 
кварталі 2018 р. докладається). 

Після виступу В.Л. Костюченко відповів на запитання (чл.-кор. НАН України 
Н.Г.Щукіна, І.Б. Вавилова, С.Г. Кравчук, Я.В. Павленко, акад. НАН України 
Я.С.Яцків). 

 
   Зав. науково-технічного відділу, в.о. головного інженера ГАО НАН України О.І. Шевчен-
ко докладно розповів про  діяльність науково-технічного відділу ГАО НАН України впро-
довж І—ІІІ кварталів і про деякі плани щодо роботи в останньому кварталі поточного року. 
Доповідач зазначив, зокрема, що за звітний період проведено чотири тендери, надано та за-
реєстровано у відповідних органах декларацію про відходи, надано кілька звітів у Держстат 
України (звіт про роботу науково-технічного відділу ГАО НАН України впродовж І—ІІІ 
кварталів 2018 р. докладається).  

Після виступу О.І. Шевченко відповів на запитання (І.Б. Вавилова, С.Г. Кравчук). 
 
Акад. НАН України Я.С. Яцків: Я вдячний Л.В. Костюченкові, О.І. Шевченкові та 

П.І. Оштуку за їхню роботу. Але хочу знати, хто з них за що конкретно відповідає. 
В.Л. Костюченко докладно відповів на це запитання.   
 

    Акад. НАН України Я.С. Яцків: До роботи бухгалтерії зауважень не маю. Я підписав до-
повідну записку від головного бухгалтера Обсерваторії Т.В. Неводовської щодо 50%-них 
доплат до зарплати бухгалтерської служби ГАО на листопад й грудень поточного року.  
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Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово керівникові лабораторії методологічного та 
інформаційного забезпечення освіти і науки астрономічної (МІЗОН-А) ГАО НАН України 
І.П. Крячкові. 

 
І.П. Крячко докладно розповів про діяльність лабораторії МІЗОН-А ГАО НАН України 

впродовж І—ІІІ кварталів та проінформував про план роботи названого підрозділу в четвер-
тому кварталі поточного року. 

 
Після виступу І.П. Крячко відповів на запитання (акад. НАН України Я.С. Яцків, 

І.Б.Вавилова). 
 

Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово заступникові керівника астрокосмічного ін-
формаційно-обчислювального центру (АКІОЦ) ГАО НАН України Т.П. Бульбі. 
   Т.П. Бульба докладно розповіла про діяльність астрокосмічного інформаційно-обчислюва-
льного центру (АКІОЦ) ГАО НАН України впродовж І—ІІІ кварталів та проінформувала про 
план роботи названого підрозділу в четвертому кварталі поточного року (звіт про роботу 
астрокосмічного інформаційно-обчислювального центру (АКІОЦ) ГАО НАН України впро-
довж І—ІІІ кварталів 2018 р. та план щодо роботи  АКІОЦ у четвертому кварталі 2018 р. 
докладається). 

 
Після виступу Т.П. Бульба відповіла на запитання (акад. НАН України Я.С. Яцків, кот-

рий поцікавився, хто відповідає за сайт науково-популярного часопису «Світогляд»). 
 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про виконання робіт у науково-інформаційних, науково-техніч-
них і науково-адміністративних підрозділах ГАО НАН України про виконання робіт упро-
довж І−ІІІ кварталів 2018 р. та про плани на четвертий квартал поточного року взяти до ві-
дома. 
 
     
2. СЛУХАЛИ: Про підготовку до проведення оцінювання роботи ГАО НАН України. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків проінформував присут-
ніх про те, що на перший квартал 2019 р. заплановане проведення оцінювання ефективності 
діяльності Обсерваторії за 2014−2018 рр.  Доповідач коротко розповів про Методику оціню-
вання ефективності діяльності наукових установ НАН України та додав, що посилання на  
матеріали стосовно процедури оцінювання ефективності діяльності наукових установ розіс-
лано співробітникам ГАО, до того ж, ця інформація є на сайті НАН України.  

 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про  підготовку до проведення оцінювання роботи ГАО НАН 
України взяти до відома. 
 
 
3. 
а) СЛУХАЛИ: Про фінансову ситуацію підрозділів ГАО НАН України станом на жовтень 
2018 р. 

 
Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків проінформував про фі-

нансову ситуацію підрозділів ГАО НАН України станом на жовтень 2018 р. Доповідач за-
значив, що майже всі підрозділи мають заощадження, тому можна збільшити реальні випла-
ти зарплат співробітникам, і порадив керівникам підрозділів проконтролювати це питання.   
 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про фінансову ситуацію підрозділів ГАО НАН України станом на 
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жовтень 2018 р. взяти до відома 
 
б) 
СЛУХАЛИ: Про деякі поточні справи ГАО НАН України.  
 
    Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків  проінформував щодо деяких 
поточних справ ГАО НАН України. Зокрема, доповідач зазначив, що надійшла пропозиція 
передати житловий сектор Обсерваторії ТОВ «Астрогеодин». Крім того, Я.С. Яцків проінфо-
рмував щодо пропозиції створити доброчинний фонд підтримки ГАО НАН України «ГАОс-
віт». При цьому працівники Обсерваторії можуть робити внески у Фонд − добровільно, ано-
німно чи гласно (за власним вибором). Співробітники ГАО НАН України матимуть право 
одержати заохочувальні нагороди та   право голосу на виборах керівництва Фонду, при зві-
туванні про його діяльність тощо. Особи, котрі не є співробітниками ГАО НАН України, ма-
тимуть право стати асоційованими членами Обсерваторії, безперешкодно відвідувати її, бра-
ти участь у загальнообсерваторних заходах.  

 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про деякі поточні справи ГАО НАН України (пропозиції щодо 
передання житлового сектору Обсерваторії ТОВ «Астрогеодин», щодо створення доброчин-
ного фонду підтримки ГАО НАН України та ін.) взяти до відома.  
 
 
в) 
СЛУХАЛИ: Про інформаційно-аналітичні матеріали до питання: «Національна академія 
наук України: основні засади розвитку та державної підтримки». 
 
   Директор Обсерваторії акад. НАН України  Я.С. Яцків проінформував про інформаційно-
аналітичні матеріали до питання: «Національна академія наук України: основні засади роз-
витку та державної підтримки». Доповідач зазначив, що друкований варіант цих матеріалів 
зберігатиметься у вченого секретаря Обсерваторії, і попросив керівників наукових підрозді-
лів ГАО НАН України докладно ознайомитися з ними у зв’язку з обговоренням перспектив 
роботи ГАО НАН України на 2019−2022 рр. 

 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про інформаційно-аналітичні матеріали до питання: «Національ-
на академія наук України: основні засади розвитку та державної підтримки» взяти до відома.  
 
 
Додатки:  
1) звіт про роботу енерго-технічної групи ГАО НАН України впродовж І—ІІІ кв. 2018 р. та 
план щодо роботи цієї групи у четвертому кварталі 2018 р.;  
2) звіт про роботу науково-технічного відділу ГАО НАН України впродовж І—ІІІ кв. 2018 р.; 
3) звіт про роботу АКІОЦ  ГАО НАН України впродовж І—ІІІ кварталів 2018 р. та план що-
до роботи цього Центру в четвертому кварталі 2018 р. 
 
 
 
 
 

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

    


