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На N9_______від__________  Науковим працівникам,
делегованим трудовими 

колективами 
наукових установ НААН

У зв’язку із тимчасовою забороною проведення масових заходів, 
обумовленою запобіганням поширенню коронавірусу СО\/Ю19, 
постановою Президії НААН від 07 квітня 2020 року (протокол № 5) “Про 
терміни проведення засідання Загальних зборів Національної академії 
аграрних наук України” відтерміновано засідання Загальних зборів 
Національної академії аграрних наук України до поліпшення епідемічної 
ситуації в країні та закінчення дії заборони проведення масових заходів.

Разом з тим, у зв’язку з необхідністю подання, відповідно до Статуту 
НААН, Кабінету Міністрів України звіту про результати наукової і науково- 
технічної діяльності, ефективність управління державним майном та 
використання бюджетних коштів Академією, постановою Президії НААН від 
17 червня 2020 року (протокол № 8) “Про проведення засідання Загальних 
зборів Національної академії аграрних наук України” визнано за доцільне 
провести в дистанційному режимі засідання Загальних зборів НААН 
впродовж 24 череня -  07 липня 2020 року, скликаних постановою 
Президії НААН від 24 грудня 2019 р. (протокол № 21) з таким порядком 
денним:

- Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук 
України за 2019 рік та основні завдання на перспективу (доповідає 
Я.М. Гадзало - президент НААН академік НААН);

- Про фінансове забезпечення та використання коштів у 2019 році в 
системі Національної академії аграрних наук України (інформує 
М.В. Гладій -  перший віце-президент НААН академік НААН).
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НААН на своєму офіційному сайті представила матеріали, 
підготовлені до засідання Загальних зборів НААН, Ці матеріали включають 
доповідь президента НААН академіка НААН Я.М. Гадзала та інформацію 
першого віце-президента НААН академіка НААН М.В. Гладія.

Окрім того, учасникам засідання Загальних зборів НААН направлено 
інформаційне видання “Звіт про діяльність Національної академії аграрних 
наук України за 2019 рік,- К.: Аграрна наука, 2020. - 574 с.” та бюлетень 
для голосування щодо визнання діяльності Національної академії 
аграрних наук України за 2019 рік задовільною.

В зазначених матеріалах узагальнено результати досліджень в галузі 
аграрних наук, використання цих результатів у агропромисловому 
виробництві, а також проаналізовано стан кадрового, фінансового, 
матеріально-технічного забезпечення наукового пошуку. У звітних 
матеріалах висвітлено діяльність відділень та їх наукових установ і 
експериментально-виробничої бази, належну увагу приділено науково- 
організаційній роботі, діяльності Президії і Бюро Президії НААН.

Прошу Вас:
- ознайомитись із матеріалами, підготовленими до засідання 

Загальних зборів НААН. Свої зауваження та пропозиції Ви можете 
направити на електрону адресу профільного галузевого Відділення або 
Президії НААН (Е-таіі: prezid@naas.gov.ua);

- до 07 липня 2020 р. погодити проект постанови Загальних зборів
НААН (додається) шляхом персонального голосування з використанням 
бюлетеня, який додається. В бюлетені необхідно зробити відповідні 
записи та відмітки і д© 07 липня 2020 р. направити його в секретаріат 
Президії НААН на адресу: 01010, м. Київ, вул. Михайла Омельяновича- 
Павленка, 9. ^

Президент Я.М, Гадзало
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