НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
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Про приведення у відповідність
до законодавства України статутів наукових
установ та держ авних підприємств мереж і НААН

Статтею 8 Закону України «Про управління об’єктами державної
власності» від 21.09.2006 №185-У визначено повноваження Національних
галузевих академій наук України, які є суб’єктами управління об’єктами
держаної власності, а саме статтею 6 Закону зазначено, що уповноважені органи
управління відповідно до покладених на них завдань призначають на посаду та
звільняють з посади керівників державних унітарних підприємств, у яких не
утворено наглядову раду, установ, організації та господарський структур, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належіть державі,
та в яких не утворено наглядову раду, укладають і розривають з ними
контракти, здійснюють контроль з дотриманням їх вимог.
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам наукових установ, підприємств та організацій мережі
НААН в термін до 30.01.2018 привести свої статути у відповідність до
зазначеної норми Закону України, а саме викласти пункт статутів в частині
щодо призначення керівника державного підприємства у такій редакції:
«керівник державного підприємства підпорядкованого науковій установі,
призначається на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади
Президентом НААН у визначеному законом порядку».
2. Віце-президенту — головному
вченому секретарю
НААН
Заришняку А.С. забезпечити своєчасну підготовку проекту нової редакції
Статуту НААН для винесення на затвердження під час проведення засідання
Загальних зборів НААН.
3. Начальнику Відділу наукових кадрів та аспірантури НААН
Шевцовій О.Л. розробити новий Порядок проведення конкурсного відбору
керівників державних підпрдащи^установ та організацій мережі Національної
академії аграрних наук
4. Керівникам н^^ошрер^ерНн^ звільняти керівників підпорядкованих
науковим установам ІідпртУ іш в ш | Закінченню терміну дії контракту до
З оригіналом згідно:
Заступник головного вченого секреї

Л.О. Тимченко

приведення статутів у відповідність до Закону України «Про управління
об’єктами державної власності».
5. Звільнення, з інших підстав, та призначення керівників підприємств
установ та організацій мережі НААН, з 07 листопада 2017 року здійснюється
безпосередньо Президентом НААН.
6. Контроль за виконанням даного наказу з^ ґ паю за собою.

Президент

Я.М . Гадзало

