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ПРОТОКОЛ  
засідання дирекції 
06.12.2018 р.  № 5 
м. Київ 
 
ПРИСУТНІ: 
 
акад. НАН України Я.С. Яцків, С.Г. Кравчук, П.П. Берцик, Л.М. Свачій, чл.-кор. НАН 
України Н.Г. Щукіна,  Я.В. Павленко, Б.О. Шахов, І.Б. Вавилова, І.І. Синявський, 
О.А.Велесь, М.М. Медведський,  В.Л. Костюченко,  Н.Ф. Парусімова, О.І. Шевченко  

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Узгодження списків працівників наукових підрозділів ГАО НАН України  
      (для оцінювання діяльності ГАО НАН України за 2014—2018 рр.) . 
   (доповідає заст. директора з наукової роботи д.ф.-м.н. П.П. Берцик). 
 
2. Підсумки фінансового стану  ГАО НАН України за 2018 р.    
  (доповідають директор акад. НАН України Я.С. Яцків  і   начальник планового відділу   
    Н.Ф.Парусімова). 
 
3. Різне. 
 
                                                 -------------------------------------- 
 
1. СЛУХАЛИ: Про потребу узгодити списки працівників наукових підрозділів ГАО НАН 
України.  
  

        Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків нагадав про заплановану  
на перший квартал 2019 р. процедуру оцінювання наукової діяльності ГАО НАН України за 
2014—2018 рр. та пов’язану з цим потребу узгодити списки працівників наукових підрозді-
лів Обсерваторії. 

       Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово заступникові директора з наукової роботи  
д.ф.-м.н. П.П. Берцику, котрий відповідає за проведення процедури оцінювання діяльності 
ГАО НАН України за 2014—2018 рр. 
 

        П.П. Берцик проінформував відносно списків працівників семи наукових підрозділів  
(шість відділів та одна лабораторія) ГАО НАН України, котрі візьмуть участь у згаданій 
процедурі оцінювання, станом на кінець поточного року. 
 
 
УХВАЛИЛИ: 
Інформацію про списки працівників семи наукових підрозділів  ГАО НАН України, котрі 
візьмуть участь у процедурі оцінювання діяльності ГАО НАН України за 2014—2018 рр., 
взяти до відома.  

 
  

 



2. СЛУХАЛИ: Про підсумки фінансового стану  ГАО НАН України за 2018 р.    
 
Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків та  начальник планового 

відділу Обсерваторії Н.Ф. Парусімова  докладно проінформували про підсумки фінансового 
стану  ГАО НАН України за поточний рік. 

 
  

УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про підсумки фінансового стану  ГАО НАН України за поточний рік взяти до 
відома.  
 
 
 
3. СЛУХАЛИ: Щодо проекту наказу, котрий стосується призначення посадових осіб, відпо-
відальних за протипожежний стан виробничих приміщень та об’єктів ГАО НАН України. 
  

Акад. Я.С. Яцків: Проінформуємо Вас про проект наказу, котрий стосується призна-
чення посадових осіб, відповідальних за протипожежний стан виробничих приміщень та 
об’єктів ГАО. Такий наказ є виконанням Розпорядження № 626 від 09.11.2018 р. Президії 
НАН України. Надаю слово завідувачеві науково-технічного відділу, в.о. головного інженера 
О.І. Шевченкові. 

 
О.І. Шевченко: Суть проекту цього наказу: відповідальним за пожежну безпеку на 

території ГАО НАН України призначено завідувача науково-технічного відділу, в.о. голов-
ного інженера О.І. Шевченка. Відповідальними за протипожежну безпеку  виробничих при-
міщень та об’єктів призначено завідувачів відділів та керівників відповідних підрозділів за 
штатним розписом. Завідувачі відділів та керівники підрозділів відповідатимуть за організа-
цію систематичного огляду виробничих приміщень та об’єктів, за підтримання в належному  
протипожежному стані закріпленої території та приміщення, за регулярне проведення на-
вчання  із протипожежної безпеки зі співробітниками. Щодо орендних підприємств, то від-
повідальними за протипожежну безпеку  в орендованих приміщеннях та на прилеглих тери-
торіях призначено керівників орендних підприємств.  
 
 
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про проект наказу, котрий стосується призначення посадових осіб, відповідаль-
них за протипожежний стан виробничих приміщень та об’єктів ГАО НАН України, взяти до 
відома.   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова                            __________                                акад. НАН України  Я.С. Яцків; 

      
      секретар                         ________                                                         Л.М. Свачій                                                                                                                                                



   
     

 


