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Про організацію роботи установ,  

організацій та підприємств НАН України  

в умовах воєнного стану 

 

 

 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні 

введено воєнний стан із 24 лютого 2022 року.  

Правові засади діяльності установ, організацій та підприємств, 

гарантії прав і свобод людини й громадянина, права і законні інтереси 

юридичних осіб в умовах воєнного стану визначаються Законом України 

«Про правовий режим воєнного стану». 

З метою забезпечення діяльності установ, організацій і 

підприємств НАН України в умовах воєнного стану Президією НАН 

України оперативно прийнято низку рішень. Зокрема, розпорядженням 

Президії НАН України від 24.02.2022 № 143 «Про роботу установ, 

організацій і підприємств НАН України в умовах воєнного стану в 

Україні» визначено першочергові заходи з забезпечення функціонування 

об’єктів інфраструктури, переведення працівників на дистанційний 

режим роботи. На виконання цього розпорядження керівниками установ 

та організацій Академії вжито заходів щодо встановлення зв’язків з 

працівниками та залежно від конкретних умов переведення їх на 

дистанційну роботу або оголошення простою, надання відпусток на час 

воєнного стану, нарахування заробітної плати. Розпорядженням Президії 

НАН України від 24.02.2022 № 142 створено Комісію з питань 

надзвичайних ситуацій Президії НАН України. Відповідно до 

розпорядження Президії НАН України від 03.03.2022 № 144 «Про 

збереження документації» керівники установ, організацій та 

підприємств НАН України мають забезпечити безумовне збереження 

усіх кадрових та бухгалтерських документів щодо особового складу з 

метою вирішення у подальшому питань пенсійного забезпечення 

працівників тощо. Згідно з розпорядженням Президії НАН України                    

від 03.03.2022 № 145 «Про відтермінування виборів керівників наукових 
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установ НАН України» проведення усіх раніше оголошених виборів 

керівників наукових установ НАН України відтерміновано до 

скасування в Україні воєнного стану. 

Бойові дії на території України суттєво ускладнюють діяльність 

установ, організацій і підприємств НАН України. Окремі з них 

опинилися на територіях, захоплених російськими загарбниками. 

Зазнали пошкоджень об’єкти наукової інфраструктури, зокрема 

інститутів, розташованих у Києві, Харкові, Сумах. Значна кількість 

працівників Академії змушена евакуйовуватися у пошуках безпечного 

місцезнаходження. 

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України уведено в 

дію в повному обсязі План оборони України, складовою якого є План 

забезпечення економічної безпеки, протидії економічному тиску та 

підтримання санкційного режиму під час оборони держави (далі – 

План). На виконання зазначеного Плану та з метою підготовки 

матеріалів для розгляду в міжнародних судах передбачено проведення 

аналізу завданих збитків суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки внаслідок російської агресії. 

Президія Національної академії наук України постановляє: 

1. Керівникам установ, організацій та підприємств НАН України 

(далі – організації НАН України) забезпечити: 

1.1. Стабільну роботу організацій в умовах воєнного стану. 

1.2. Перегляд тематики досліджень, забезпечення їх реальними 

матеріально-технічними, кадровими ресурсами з метою коригування 

тематики відповідно до можливостей її виконання в умовах воєнного 

стану, а також розширення обсягів досліджень, спрямованих на науково-

технічне забезпечення потреб оборони. 

1.3. Належне оформлення трудових відносин з працівниками 

(організація дистанційної роботи, надання щорічних відпусток, 

оголошення простою  тощо) на період воєнного стану. 

При цьому врахувати, що: 

- чинне законодавство України не містить застережень щодо 

територіального розміщення робочого місця працівника при виконанні 

ним роботи дистанційно; 

- зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або 

технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною 

силою або іншими обставинами, зокрема у разі, якщо з об’єктивних 

причин неможливо організувати працівнику або в подальшому 

виконувати ним роботу у дистанційному режимі, слід розглядати як 

простій (стаття 34 Кодексу законів про працю України); 

- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                               

від 07.03.2022 № 221 керівникам державних органів, підприємств, 

установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, до 

припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду 
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заробітної плати, передбаченого у кошторисі, надано право самостійно 

визначати розмір оплати часу простою працівників, але не нижче від 

двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного 

розряду (посадового окладу); 

- 15 березня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон 

України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», 

який встановлює нові правила організації трудових відносин в умовах 

воєнного стану усіх підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які 

працюють за трудовим договором з фізичними особами.  

1.4. Облік робочого часу та моніторинг результатів роботи 

працівників, зокрема тих, які виконують роботу дистанційно, у будь-

який доступний спосіб, у тому числі з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

1.5. Спільно з головними бухгалтерами організацій НАН України 

вчасну виплату працівникам заробітної плати. 

1.6. Збереження особливо цінного майна, наукових об’єктів, що 

становлять національне надбання, та інших об’єктів майнового 

комплексу НАН України, за можливості переміщення їх у безпечні 

місця. 

Опрацювати питання щодо встановлення в межах, визначених                 

на 2022 рік обсягів фінансування, стимулюючих надбавок працівникам  

за додаткові обсяги робіт із забезпечення охорони об’єктів нерухомого 

майна установи, функціонування службових приміщень на період 

простою. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України              

від 31.01.2001 № 74 «Про умови оплати праці працівникам науково-

дослідних установ та організацій» таким працівникам можуть 

надаватися стимулюючі надбавки в межах фонду заробітної плати, 

затвердженого у кошторисі. До таких надбавок відносяться: надбавка за 

високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на 

термін її виконання), за складність і напруженість. 

1.7. Опрацювання питання формування кадрового резерву для 

заміщення посад мобілізованих працівників. 

1.8. Режим максимального сприяння розміщенню та 

облаштуванню евакуйованих із зон бойових дій працівників НАН 

України. 

1.9. Щотижневе (до середи поточного тижня) надання до 

Управління справами НАН України (e-mail:klochkova@nas.gov.ua) 

інформації щодо стану діяльності організацій в умовах російської агресії 

за формою, встановленою Мінекономіки України (додається). 
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2. Керівники установ НАН України в період дії воєнного стану 

мають право самостійно приймати рішення з кадрових питань, які згідно 

з чинним порядком підлягають затвердженню (погодженню) Президією 

НАН України, Бюро Президії НАН України, бюро відповідних відділень 

НАН України, з наступним поданням на затвердження (погодження) в 

установленому порядку. 

3. Відділенням НАН України та Науково-організаційному відділу 

Президії НАН України опрацювати питання тимчасового переміщення 

установ, організацій та підприємств НАН України, які входять до складу 

відділень або підпорядковані  Президії НАН України і знаходяться у 

зоні активних бойових дій, та надати Президії НАН України відповідні 

пропозиції з урахуванням започаткованої для цього державної програми 

щодо тимчасового переміщення підприємств з постраждалих регіонів. 

Забезпечити систематичне надання установами до Пресслужби 

НАН України інформації про важливі події й роботу з підвищення 

обороноздатності та безпеки держави, допомогу Збройним Силам 

України і територіальній обороні, волонтерську діяльність, а також про 

розробки для вирішення найактуальніших загальнодержавних проблем. 

 4. Управлінню справами НАН України: 

4.1 З метою забезпечення захисту національних інтересів за 

майбутніми позовами держави України до 15.04.2022 організувати 

проведення попередньої оперативної оцінки збитків, завданих майну 

НАН України та її організацій у зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації; 

4.2. Щотижнево кожної п’ятниці надавати у встановленому 

порядку Мінекономіки України зведену інформацію про стан діяльності 

організацій НАН України в умовах російської агресії. 

5. Відділу фінансово-економічного забезпечення діяльності НАН 

України й Відділу бухгалтерського обліку та звітності НАН України 

перебувати на постійному зв'язку з Міністерством фінансів України і 

Державною казначейською службою України та вживати необхідних 

заходів для стабільного фінансування діяльності наукових установ НАН 

України в умовах воєнного стану в Україні. 

6. Науково-організаційному відділу Президії НАН України: 

- терміново підготувати та внести на розгляд Президії НАН 

України зміни до  Положення про цільові програми наукових 

досліджень НАН України і цільові наукові (науково-технічні) проєкти 

НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України від 

19.12.2018 № 340 (зі змінами), щодо спрощення на період воєнного 

стану процедур конкурсів та затвердження проєктів цільових програм 

наукових досліджень і цільових наукових (науково-технічних) проєктів, 

а також можливості подання проєктів договорів на виконання науково-

дослідних робіт за цими програмами і проєктами в електронній формі; 
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- спільно з Пресслужбою НАН України забезпечити оперативне 

розміщення на сайті НАН України інформації та нормативно-правових 

документів стосовно організації діяльності установ, організацій та 

підприємств НАН України в умовах воєнного стану. 

7. Керівникам структурних підрозділів апарату Президії НАН 

України забезпечити надання методично-консультаційної допомоги 

установам, організаціям та підприємствам НАН України з питань 

організації роботи в умовах воєнного стану. 

Відділу науково-правового забезпечення діяльності НАН України 

оперативно інформувати установи, організації та підприємства НАН 

України про зміни в законодавстві з наданням за необхідності 

відповідних роз’яснень. 

8. Встановити, що на період воєнного стану: 

8.1. У разі неможливості проведення засідання вченої (науково-

технічної) ради організації НАН України у період воєнного стану її 

керівник має право самостійно визначати порядок висунення від такої 

організації кандидатур молодих вчених на здобуття стипендій НАН 

України і президента НАН України та атестації стипендіатів. Документи 

про висунення кандидатур молодих вчених на здобуття стипендій НАН 

України і президента НАН України та звіти про досягнуті стипендіатом 

результати подаються в електронній формі з подальшим наданням їх у 

паперовій формі після припинення чи скасування воєнного стану. 

8.2. У разі неможливості своєчасного оформлення договорів на 

виконання конкурсних науково-дослідних робіт молодих вчених НАН 

України та грантів НАН України дослідницьким лабораторіям/групам 

молодих вчених НАН України у паперовій формі такі договори 

укладаються шляхом використання системи РІТ НОД НАН України                 

з подальшим їх оформленням у паперовій формі.  

9. Організацію та контроль виконанням цієї постанови покласти   

на віцепрезидента НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова. 

 

 

 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                             Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                              Вячеслав БОГДАНОВ 

 


