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Рахункова палата 

Бюро Президії Національної академії медичних наук України 

розглянудо звіт та рішення Рахункової палати від 08.09.2015 р. №4-3 «Про 

результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, 

виділених Національній академії наук України та національним галузевим 

академіям наук України на підготовку наукових кадрів і прийняло постанову, в 

який передбачено здійснення заходів для усунення виявлених Рахунковою 

палатою недоліків та запобіганням їм надалі ( копія постанови додається). 

її ах. № .j£_5£/06 



БЮРО ПРЕЗИДІЇ 
Національної академії медичних наук України 

ПОСТАНОВА 

Про результати аудиту, здійсненого Рахунковою 
палатою України щодо ефективності використання 
коштів державного бюджету, виділених на підготовку 
наукових кадрів 

Заслухавши доповідь головного ученого секретаря НАМН члена-
кореспондента Н А М Н Міхньова В А . , Бюро Президії Національної академії 
медичних наук України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Створити робочу групу під керівництвом президента НАМН 
академіка Сердюка A . M . з підготовки змін і доповнень до Статуту НАМН з 
метою приведення його змісту у відповідність із правовим статусом, 
повноваженнями, функціями, переліком джерел фінансового забезпечення 
діяльності НАМН та наукових установ. 

2. Президії НАМН щорічно розглядати результати виконання 
науковими установами державного замовлення на підготовку наукових 
кадрів. 

3. Науково-координаційному, фінансово-економічному управлінням та 
юридичному відділу НАМН: 

- підготувати для розгляду і затвердження Президією НАМН «Порядок 
проведення конкурсу виконавців державного замовлення на підготовку 
наукових кадрів в НАМН». 

забезпечити своєчасне укладання державних контрактів з 
виконавцями державного замовлення на підготовку наукових кадрів; 

- посилити контроль за неухильним виконанням науковими установами 
«Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 
309. 

4. Фінансово-економічному управлінню НАМН: 
- здійснювати постійний контроль за використанням коштів державного 

бюджету, що виділяються на підготовку наукових кадрів; 
- при затвердженні кошторисів підвідомчих установ на 2016 рік по бюджетній 
програмі КПКВК 6561040 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і 



науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими 
програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування 
хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку 
наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання» 
зменшити асигнування ДУ «Інститут гастроентерології НАМН» на 9,7 
тис.грн., ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН» -
на 14,5 тис.грн. 

5. Науковим установам НАМН звернути особливу увагу на 
необхідність обов'язкового укладання відповідної угоди з аспірантами і 
докторантами на підготовку за державним замовленням ( в тому числі, і 
аспірантами, які навчаються без відриву від виробництва) та забезпечити 
виконання вимог щодо відшкодувань вартості навчання аспірантами і 
докторантами, які навчалися за державним замовленням і були відраховані 
без поважних причин. 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого віце-
президента Н А М Н академіка Кундієва Ю.І. 

В.о. президента 
академік 

Головний учений секретар 
член-кореспондент НАМН 

Ю.І.Кундієв 

В.А. Міхньов 
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