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Від 2015 р. 

Голові Рахункової палати 
Магу ті P. М. 

Шановний Романе Миколайовичу! 

20 листопада 2015 року Президія Національної академії правових 

наук України розглянула Рішення Рахункової палати від 08 вересня 2015 

року № 4-3 «Про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету, виділених Національній академії наук України та 

національним галузевим академіям України на підготовку наукових кадрів». 

За результатами розгляду було ухвалено рішення, спрямоване на усунення 

порушень, виявлених в ході аудиту. 

Додаток: Копія Постанови Президії Національної академії правових 

наук України № 92/8 від 20 листопада 2015 року «Про результати перевірки 

діяльності Національної академії правових наук України Рахунковою 

палатою». 

Перший віце-президент Академії О. В. Петришин 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ 

П Р Е З И Д І Я 

П О С Т А Н О В А №92/8 

20 листопада 2015 р. м. Харків 

Про результати перевірки діяльності 
Національної академії правових наук України 

Рахунковою палатою України 

Заслухавши інформацію в. о. головного вченого секретаря Академії Лук'янова 

Д. В. щодо результатів перевірки діяльності аспірантур (докторантур) науково-

дослідних установ Національної академії правових наук України Рахунковою палатою 

України, 

1. Інформацію в. о. головного вченого секретаря Академії Лук 'янова Д. В. взяти до 

відома. 

2. Керівництву Академії посилити контроль за діяльністю аспірантур 

(докторантур) науково-дослідних установ НАПрН України та вжити заходів щодо 

повного усунення виявлених порушень. 

3. Директорам інститутів звернути увагу на необхідність додержання вимог 

законодавства з підготовки наукових кадрів, зокрема щодо: 

- завчасного розміщення оголошення про прийом до аспірантури (докторантури) 

та проведення належного конкурсу на вакантні місця; 

- укладання угод з аспірантами (докторантами) на підготовку, які повинні 

визначати зобов'язання сторін щодо своєчасного завершення дисертації, умови 

працевлаштування після закінчення аспірантури (докторантури), відповідальності 

сторін у разі невиконання умов угоди, відшкодування вартості навчання особами, які 

навчалися за державним замовленням і були відраховані без поважних причин; 

- затвердження та здійснення контролю за виконанням індивідуальних планів 

аспірантів (докторантів), переведення аспірантів (докторантів) на наступний рік 

навчання за результатами їх атестації відповідно до наказів керівників установ. 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого віце-президента 
Академії Петришина О. В. 

президія п о с т а н о в л я є : 

Президент Академії В. Я. Тацій 

секретаря Академії 

В. о. головного вченого 

Д. В. Лук 'янов 

V 


		2015-12-15T12:35:10+0200




