
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
ПРОТОКОЛ 
засідання дирекції 
18.03.2014 №2 
м.Київ 

ПРИСУТНІ: Яцків Я.С., Кравчук С.Г., Берцик П.П., Колесник Ю.Л., Кондратюк Р.Р., Відь- маченко 
А.П., Жиляєв Б.Ю., Кришталь О.Н., Осіпов С.М., Шахов Б.О., Парусімова Н.Ф., Ко- стюченко В.Л., 
Павленко Я.В., Синявський 1.1. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів. 
2. Про нагородження відзнаками НАН України працівників Г АО. 
3. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів 

Я.С. Яцків - Ви вже знаєте, що 1 березня цього року вийшла постанова Кабінету Міністрів У країни 
про економію державних коштів та недопущення необгрунтованих витрат бюджету. У відповідь на це, 
Президія НАН України видала постанову. В ній, зокрема, йдеться про: По- перше, недопущення 
пропозицій та прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності працівників в установах НАН 
України. (Тому, я одразу попереджаю: що після оформлення нових тем, ми не зможемо долучати до 
роботи нових співробітників. Майте це на увазі). По- друге, припинення доплат за виконання обов’язків 
працівникам, які тимчасово відсутні. По- третє, припинення здійснення витрат на проведення виставок, 
ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету. А тому, я 
пропоную створити благодійний фонд «ГАО-70» і здійснювати підготовку нашої конференції з нагоди 
70-и річчя ГАО за рахунок внесків її учасників та спонсорів. Головою фонду пропоную призначити Ки- 
пиченко Оксану Анатоліївну. Не має заперечень? Добре, тоді просимо Оксану Кипиченко очолити 
фонд. 
В дискусії та обговоренні взяли участь: Кравчук С.Г., Кондратюк Р.Р., Берцик П.П., Парусімова Н.Ф. 

УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до безумовного виконання Постанову Президії НАН України від 12 березня 
2014 року. 2. Для фінансової підтримки у проведенні конференції з нагоди 70-и річчя ГАО, створити 
благодійний фонд «ГАО-70». Головою фонду «ГАО-70» призначити Кипиченко Оксану. 

2. СЛУХАЛИ: Про нагородження відзнаками НАН України працівників ГАО. 
Я.С. Яцків надав слово Кравчуку С.Г. 
Кравчук С.Г. - Президія НАН України розглянула клопотання ГАО про представлення відзнаками 
НАН України працівників ГАО та надіслала нам відповідний проект для узгодження. Так, за 
багатолітню плідну наукову і науково-організаційну діяльність та вагомій особистий внесок в розвиток 
наукових досліджень у галузі Фізики Сонця пропонується нагородити відзнакою НАН України «За 
наукові досягнення» Щукіну Н.Г.. А, за багатолітню плідну наукову діяльність та вагомій особистий 
внесок в розвиток наукових досліджень у галузі астрономії нагородити відзнаками НАН України «За 
професійні здобутки»: Гусєву Н.Г., Длугач Ж.М., Пілюгіна Л.С., Розенбуш В.К., Харченко Н.В., 
Медведського М.М., Ходу О.О.. За сумлінну працю, високий професіоналізм, значні творчі здобутки та 
з нагоди 70-річчя від дня  



НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України: шемінову В.А., Захожай 
О.В., Зінченка І.А., Костогриз Н.М., Крушевську В.М., Кузькова В.П., Емець А.І.. За багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 70-річчя від дня заснування Головної 
астрономічної обсерваторії відзначити подяками: Бульбу Т.П., Глугцен- ка Ю.М., Лобортаса В.А., 
Іванова Г.О. 
Я.С. Яцків - Не має заперечень? Добре, тоді затвердили. 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити список працівників ГАО, що представлені до відзнак, грамот, подяк від 
Президії НАН України. 2. Вивчити питання про державні нагороди. 

3. СЛУХАЛИ: Різне 

За кожною темою в рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних 
досліджень на 2012-2016 рр. Я.С. Яцків навів витрати, які плануються здійснювати на оплату 
заробітної плати та придбання матеріалів, обладнання та інвентар. 
Я.С. Яцків - В цьому році, я пропоную передбачити фінансування ремонту АЗТ-2 і виділити близько 
30-40 тис. грн. на ремонт дороги до ГАО. 
Я.С. Яцків - В квітні плануються перевибори в Президії НАН України. Але із-за подій, що сталися в 
Україні, Президія НАН України, мабуть, перенесе їх на рік або на більш пізній термін. Я запропоную 
Президії, призначити перевибори на листопад цього року. 

УХВАЛИЛИ: 1. Узгодити фінансування витрат за темами ГАО в рамках Цільової комплексної 
програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр. 2. Інформацію взяти до 
відома.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Г олова 

Секретар 
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