
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
ПРОТОКОЛ 
засідання дирекції 
09.01.2014 № 1 
м.Київ 

ПРИСУТНІ: Яцків Я.С., Кравчук С.Г., Берцик П.П., Колесник Ю.Л., Кондратюк Р.Р., Відь- маченко 
А.П., Ізотов Ю.І., Кришталь О.Н., Корсун П.П., Осіпов С.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розподіл фінансування на І квартал 2014р. 
2. Про підготовку до проведення конференції з нагоди 70-и річчя ГАО. 
3. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: Про розподіл фінансування на І квартал 2014р. 

Я.С. Яцків - Ви вже знаєте, що в проекті бюджету на цей рік закладено зменшення фінансу вання 
Президії НАН України. Орієнтовні цифри фінансування на перший квартал, які ми отримали від 
Президії свідчать про зменшення фінансування приблизно на 75-80 відсотків в порівняні з кварталом 
минулого року. Від Н.Ф. Парусімової ви всі отримали розподіл фінансів ГАО по відділам. Ви бачите 
перед собою дві колонки. В першій, сума, яка виділяється відділу лише з урахуванням кількості ставок 
за лімітною чисельністю свого відділу. В другій, враховується положення, яке ми з вами неодноразово 
обговорювали на Вченій раді: всім науковцям пенсійного віку, окрім зав. віділів і лабораторій, буде 
надаватися лише пів ставки, якщо вони доктори наук, а всі інші під розподіл фінансування не 
підпадатимуть. Зав. відділів і лабораторій в другому і в першому варіанті надається ціла ставка. Зараз 
ми повинні визначитися, який варіант ми обираємо: перший чи другий. 
В дискусії та обговоренні взяли участь: Ізотов Ю.І., Кравчук С.Г , Відьмаченко А.П.. Кришталь О.Н., 
Берцик П.П. 
Більшістю голосів було підтримано перший варіант фінансування. 
Я.С. Яцків - Добре. Прошу завідувачів відділів, якомога швидше, привести у відповідність зарплату 
своїх співробітників до виділеного фінансування з урахуванням сьогоднішнього рішення. 
УХВАЛИЛИ: Враховуючи лімітну чисельність відділів, керівникам відділів ГАО привести розподіл 
фінансування свого відділу у відповідність до виділених коштів Президії НАН України. 

2. СЛУХАЛИ: Про підготовку до проведення конференції з нагоди 70-и річчя Г АО. 

Я.С. Яцків інформував про реконструкцію дороги до ГАО та надав слово Берцику П.П. Берцик П.П. 
розповів, про кількість і географію зареєстрованих учасників конференції і повідомив, що 
пре-регистрація конференції продовжена до 15 лютого 2014 року. 
Ю.І. Ізотов висловив думку про необхідність у інформації про тематики майбутньої конференції. Яцків 
Я.С. підтримав цю думку і дав доручення всім керівникам відділів ГАО у поданні Берцику П.П. 
відповідних тематик (топіків). 
УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

3. СЛУХАЛИ: Різне. 

Я.С. Яцків - Я неодноразово на Вчених радах ГАО минулого року висловлював думку про 
необхідність і доцільність у підтримці наших молодих вчених. Пропоную зараз об’явити



конкурс проектів для молодих вчених (до 35-и років). Проект повинен представляти одна людина і він 
повинен бути заслуханий на нашому молодіжному семінарі до 1 березня цього року. Рекомендовані 
молодіжним семінаром проекти будуть обговорені на Вченій раді ГАО з подальшою їх фінансовою 
підтримкою в рамках цільової теми ГАО. 

УХВАЛИЛИ: Об’явити конкурс проекту для молодих науковців (до 35-и років) ГАО.
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