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1. Загальнi положення

1.1.1нститут прикладно.і. математики i механiки Нацiонально.і. академi.і.
наук Укра.і.ни (далi - 1нститут), що перебува€ у вiданнi Нацiонально.і. академi.і.
наук  Укра.і.ни  (далi  -  НАН  Укра.і.ни),  €  державною  бюджетною  науковою
установою, що заснована на державнiй власностi.

1нститут   створено   згiдно   з   постановою   Ради   Мiнiстрiв   УРСР   вiд
21 травня  1965  року  № 493  та  постановою  Президi.і. АН  УРСР  вiд  8  липня
1965 року № 181 як донецький обчислювальний центр. Постановою Президi.і.
АН  УРСР   вiд   15   травня   1970   року   № 155   перейменовано   на   1нститут
прикладно.і. математики i механiки АН УРСР.

1.2.1нститут  дi€  вiдповiдно  до  Конституцi.і.  Укра.і.ни,  Закону  Укра.і.ни
«Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» та iнших актiв законодавства,
СтатутУ НаЦiОналЬНО.1. акадеМi.1. наук УКра.1.ни, ОсНОвних принципiв оРганiзацi.1.
та дiяльностi науково.і. установи Нацiонально.і. академi.і. наук Укра.і.ни (далi -
Основнi принципи) та цього Статуту.

1.3.1нститут  е  юридичною  особою,  мас  самостiйний  баланс,  круглу
печатку зi сво.і.м найменуванням, iншi необхiднi печатки та штампи, рахунки у
нацiональнiй  та  iноземнiй  валютi,  вiдкритi  вiдповiдно  до  законодавства
Укра.і.ни,    а    також    може    мати    товарний'   знак,    який    ре€стру€ться    в
установленому порядку, емблему, веде дiловодство та бухгалтерський облiк
згiдно i3 законодавством Укра.і.ни.

1нститут мас право укладати угоди, набувати майнових та немайнових
прав, нести вiдповiдальнiсть, бути позивачем i вiдповiдачем у судi вiдповiдно
до законодавства.

1.4.1нститут  дiс  на  пiдставi  Статуту,  який  затверджу€ться  Президiею
НАН Укра.і.ни.

Статут 1нституту та змiни до нього розробля€ дирекцiя 1нституту i пiсля
обговорення у колективi наукових працiвникiв розглядас вчена рада 1нституту.

1.5.1нститут ма€ статус неприбутково.і. Органiзацi.і..
1.6. 1нститут створено та дi€ з метою проведення наукових дослiджень,

спрямованих на отримання та використання нових знань у галузi математики,
механiки й кiбернетики, доведення наукових i науково-технiчних знань до .і.х
практичного    використання,    пiдготовки    висококвалiфiкованих   наукових
кадрiв,   задоволення   соцiальних,   економiчних   i   культурних   потреб   та
iнновацiйного розвитку кра.і.ни.

для 1нституту наукова та науково-технiчна дiяльнiсть € основною.
1.7.1нститут входить до складу Вiддiлення математики НАН Укра.і.ни.
1.8.1нститут  пiдлягас  обов'язковiй  державнiй  ре€страцi.і.  в  порядку,

визначеному  законодавством,  та  оцiнюванню  ефективностi  дiяльностi  за
методикою, затвердженою Президi€ю НАН Укра.і.ни.
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1.9.1нститут щороку звiту€ про свою наукову i науково-органiзацiйну
дiяльнiсть перед Вiддiленням математики НАН Укра.і.ни або у разi потреби
перед Президi€ю НАН Укра.і.ни.

1.10. З   метою   незалежно.і.   оцiнки   результатiв   науково.і.   (науково-
технiчно.і., науково-педагогiчно.і., науково-органiзацiйно.і.) дiяльностi 1нституту
при ньому за рiшенням Президi.і. НАН Укра.і.ни може створюватись наглядова
рада.

1.11. Повне найменування 1нституту укра.і.нською мовою:
1нститут прикладно.і. математики i механiки Нацiонально.і. академi.і. наук

укра.,.ни.
Скорочене найменування 1нституту укра.і.нською мовою:
1ПММ НАН Укра.і.ни.
Повне найменування 1нституту англiйською мовою:
Institute of Applied Mathematics and MechanicS ofthe National Academy of

Sciences of Ukгаiпе.
Скорочене найменування iнституту англiйською мовою:
1Амм of the NАSU.
1.12. Мiсцезнаходження 1нституту:
вул. Генерала    Батюка,    19,    м. Слов'янськ,    Краматорський    район,

донецька область, 84116, Укра.і.на.

2. Основнi завдання 1нституту

2.1. Основними завданнями 1нституту €:
2.1.1. Проведення      фундаментальних     та      прикладних      наукових

дослiджень з актуальних напрямiв науки i технiки з метою одержання нових
наукових   знань   у   галузi   математики,   механiки   й   кiбернетики   та   .і.х
використання  на  практицi  за  такими  основними  науковими  напрямами
дiяльностi:

-теорiя    диференцiальних   рiвнянь   з   частинними    похiдними   та
операторiв, конструктивна та геометрична теорiя функцiй, теорiя випадкових
процесiв i математична статистика;

-динамiка  твердого   тiла,   теорiя   стiйкостi   та   керування,   механiка
гiрничих порiд;

-моделювання, iдентифiкацiя та розпiзнавання керуючих систем.
2.1.2. Проведення   науково-технiчних   (експериментальних)  розробок,

що   базуються   на   наукових   знаннях,   отриманих   у   результатi   наукових
дослiджень чи практичного досвiду, з метою доведення таких знань до стадi.і.
практичного використання.

2.1.3 . Надання науково-технiчних послуг.
2.1.4. Пррведення науково.і. i науково-технiчно.і. експертизи.
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2.1.5 . Пiдготовка наукових кадрiв вищо.і. квалiфiкацi.і. через магiстратуру,
аспiрантуру, докторантуру.

2.1.6. Забезпечення   високо.і.  якостi   наукових   дослiджень   i   науково-
технiчних   (експериментальних)   розробок,   систематичне   накопичення   i
узагальнення  наукових  результатiв,  створення  умов  для  реалiзацi.і. творчих
можливостей наукового колективу та соцiальний захист працiвникiв.

2.1.7. Збереження i розвиток науково.і. iнфраструктури.
2.1.8.1нформування    широко.і.   громадськостi    про   результати   свос.і.

дiяльностi.
2.2.1нститут вiдповiдно до основних завдань:
2.2.1. Розробляс   за  широкою   участю   наукового   колективу   основнi

науковi  напрями  дiяльностi  1нституту  i  подас  .і.х  на  затвердження  Президi.і.
НАН Укра.і.ни. Пiд час визначення науково.і. тематики враховуються рiшення
Загальних зборiв, Президi.і. та Вiддiлення математики НАН Укра.і.ни.

2.2.2.Органiзу€       та       проводить       науково-дослiднi,       дослiдно-
конструкторськi,    про€ктно-конструкторськi,    технологiчнi,    пошуковi    та
просктно-пошуковi  роботи  вiдповiдно до затверджених основних наукових
напрямiв дiяльностi та поточних (щорiчних)  планiв  наукових дослiджень  i
науково-технiчних (експериментальних) розробок.

2.2.3. Вивча€,   аналiзу€  та  узагальню€  досягнення  свiтово.і.  науки  за
вiдповiдним напрямом i визначас можливостi .і.х використання в ycix сферах
суспiльного  життя,  бере  участь  у  розробленнi  й  реалiзацi.і.  мiжнародних
програм i про€ктiв.

2.2.4.Розробля€    прогнози    та    проводить    наукову    експертизу    з
вiдповiдних напрямiв науки i технiки.

2.2.5. За дорученням органiв управлiння i посадових осiб НАН Укра.і.ни
вiдповiдно  до  .і.х  компетенцi.і. або  з  власно.і.  iнiцiативи  розробля€  прогнози,
iнформацiйно-аналiтичнi матерiали, пропозицi.і., рекомендацi.і. з певних питань
розвитку  держави   та  суспiльства,   здiйсню€  наукову  та  науково-технiчну
експертизу вiдповiдно до договорiв, укладених з фiзичними та юридичними
особами в установленому законодавством порядку.

2.2.6. Бере  участь  у  конкурсах  наукових  про€ктiв,  науково-технiчних
розробок   i   конкурсах   на   отримання   грантiв,   зокрема,   й   мiжнародних
конкурсах, за результатами конкурсiв забезпечу€ виконання вiдповiдних робiт
i заходiв.

2.2.7. Проводить  конференцi.і.,  наради,  симпозiуми,  виставки,  науковi
школи, зокрема, мiжнароднi.

2.2.8. Здiйсню€     видавничу    дiяльнiсть     наукового,     освiтнього    та
просвiтницького характеру, виступа€ в установленому порядку засновником
друкованих  засобiв   масово.і.  iнформацi.і.,   наукових   видавництв,   наукових
журналiв та наукових видань.
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2.2.9. Ма€ власний офiцiйний веб-сайт, забезпечус розмiщення на ньому
iнформацi.і. про основнi науковi напрями, структуру та результати дiяльностi
1нституту,  здiйсню€  регулярне  оновлення  зазначено.і.  iнформацi.і.,  а  також
сприяс  висвiтленню  в  засобах  масово.і.  iнформацi.і.  та  соцiальних  мережах
вагомих досягнень  i  важливих  подiй  в  життi  1нституту та  iнших  наукових
матерiалiв, що становлять суспiльний iнтерес.

2.2.10. Проводить  конкурси  на  замiщення  вакантних  посад  наукових
працiвникiв, атесту€ працiвникiв 1нституту.

2.2.11. Утворю€  у  порядку,  встановленому  законодавством  Укра.і.ни,
спецiалiзованi вченi ради i3 захисту дисертацiй за спецiальностями вiдповiдно
до основних наукових напрямiв дiяльностi 1нституту.

2.2.12. Засновуе  в  порядку,  встановленому  законодавством,  заклади
вищо.і. освiти для пiдготовки фахiвцiв за рiзними квалiфiкацiйними рiвнями,
зокрема, магiстра та доктора фiлософi.і..

2.2.13 . Провадить освiтню дiяльнiсть у сферi вищо.і. освiти, нада€ освiтнi
послуги  шляхом  пiдготовки  фахiвцiв за рiзними  квалiфiкацiйними рiвнями
вiдповiдно до Закону Укра.і.ни «Про вищу освiту», зокрема, через магiстратуру,
аспiрантуру та докторантуру,  вжива€ заходiв щодо  пiдвищення  квалiфiкацi.і.
наукових працiвникiв, сприя€ розвитку науково.і. складово.і. у сферi освiти та
залученню талановито.і. молодi до науково.і. дiяльностi.

2.2.14. Здiйсню€  в  установленому  порядку  навчання  за  програмами
пiслядипломно.і.  освiти  з  метою  перепiдготовки  наукових  працiвникiв  та
спецiалiстiв,  а також утворю€ спiльно з унiверситетами,  iншими закладами
вищо.і.    освiти     спецiалiзованi     кафедри    для     пiдготовки     фахiвцiв    за
квалiфiкацiйним рiвнем магiстра та (або) доктора фiлософi.і..

2.2.15. Розмiщус вiдповiдно до договору, укладеного з iншою науковою
установою або закладом вищо.і. освiти, структурнi пiдроздiли (лабораторi.і.), що
провадять   наукову   i   науково-технiчну   дiяльнiсть,   на   базi   цi€.і.   науково.і.
установи або такого закладу вищо.і. освiти вiдповiдно до освiтнiх програм та
тематики наукових дослiджень.

2.2.16. Розробля€ структуру i штатний розпис у межах наявних коштiв i
затверджу€ його в установленому в НАН Укра.і.ни порядку.

2.2.17. Уклада€  угоди   i  договори  про  наукове  та  науково-технiчне
спiвробiтництво з органiзацiями i юридичними особами, зокрема, iноземними
й мiжнародними, бере участь у виконаннi мiжнародних наукових та науково-
технiчних програм i проектiв в порядку, встановленому законодавством.

2.2.18. Бере участь у дiяльностi наукових товариств, асоцiацiй, спiлок i
союзiв, зокрема,  iноземних та мiжнародних, на правах .і.х членiв,  веде iншi
форми спiльно.і. дiяльностi вiдповiдно до законодавства Укра.і.ни.



6

За погодженням з НАН Укра.і.ни може входити до об'€днань юридичних
осiб  з  метою  виконання  сво.і.х  статутних  завдань  i3  збереженням  статусу
юридично.і. особи та фiнансово.і. самостiйностi.

2.2.19. Виступа€    засновником    та    спiвзасновником    господарських
товариств    та    бере    участь    у    формуваннi    статутного    капiталу    таких
господарських товариств виключно шляхом внесення до нього майнових прав
iнтелектуально.і.  власностi,  виключнi` майновi  права  на  якi  зберiгаються  за
1нститутом.

2.2.20. Веде  будiвництво,  реконструкцiю,  а також  капiтальний ремонт
сво.і.х основних фондiв, об'€ктiв наукового, житлового та iншого соцiального
призначення.

2.2.21. Нада€ платнi послуги за перелiком, визначеним законодавством
для бюджетних наукових установ, та вiдповiдно до цього статуту.

2.2.22.  Здiйсню€  обробку  персональних  даних  вiдповiдно  до  Закону
Укра.і.ни «Про захист персональних даних».

2.3.1нститут мае право на укладення договорiв оренди майна, зокрема,
нерухомого, що облiкову€ться на його балансi,  а також договорiв продажу
майна в порядку, встановленому в НАН Укра.і.ни.

2.4. Усi   види   дiяльностi,   якi   згiдно   i3   законодавством   потребують
спецiальних  дозволiв  чи  лiцензiй,  здiйснюються  1нститутом  лише  пiсля  .і.х
отримання.

3. Структура 1нституту

3 .1. Структуру 1нституту та змiни до не.і. розробляс дирекцiя, .і-і. розгляда€
вчена рада та затверджус Вiддiлення математики НАН Укра.і.ни.

Основною  структурною  одиницею  1нституту  с  науковий  пiдроздiл,
основним завданням якого  € провадження  науково.і.,  науково-технiчно.і. або
науково-органiзацiйно.і. дiяльностi. У штатi такого пiдроздiлу посади наукових
працiвникiв становлять не менш як 50 вiдсоткiв.

У структурi 1нституту може бути науково-дослiдна частина, управлiння,
вiддiлення, комплекс, центр, вiддiл, лабораторiя, секцiя, сектор, бюро, група,
фiлiя,  наукова (науково-технiчна)  бiблiотека,  науковий  (науково-технiчний)
музей тощо.

Структурними пiдроздiлами 1нституту € також управлiнськi й науково-
допомiжнi пiдроздiли i служби.

для   вирiшення   окремих   завдань   можуть   утворюватися   тимчасовi
науковi (творчi) колективи.

3.2.1нститут  може  створювати  фiлi.і.  i  науковi  вiддiлення  на  правах
вiдокремленого пiдроздiлу 1нституту, конструкторськi, технологiчнi i про€ктнi
бюро,  дослiднi  виробництва,  пiдроздiли  соцiального  призначення,  а також



7

iншi   вiдокремленi   пiдроздiли   без   прав  юридично.і.  особи,   що  дiють  за
по.іоженнями, затвердженими наказом директора пiсля погодження з вченою
радою 1нституту.

3.3. для    безпосереднього    впровадження    у    виробництво    та/або
практичного використання на пiдпри€мствах i в установах науково-технiчного
результату (результатiв) при Iнститутi можуть дiяти виробничо - орi€нтованi
науковi  установи  НАН  Укра.і.ни,  пiдпри€мства  та  органiзацi.і.  з  правами
юридично.і. особи, якi створюються за рiшенням Президi.і. НАН Укра.і.ни i дiють
на пiдставi  статуту, який затверджу€ться та реестру€ться у встановленому в
НАН Укра.і.ни порядку.

3.4.З   метою   надання   доступу   до   унiкального   обладнання   для
проведення  наукових  дослiджень  i  науково-технiчних  (експериментальних)
розробок вiтчизняними та iноземними вченими за рiшенням Президi.і. НАН
`-h-ра.і.ни можуть утворюватися. центри колективного користування науковим
обладнанням у формi структурного пiдроздiлу 1нституту.

3.5. З  метою  пiдтримки та розвитку  фундаментальних дослiджень  на
свiтовому рiвнi, нових перспективних мiждисциплiнарних напрямiв наукових
]ослiджень i науково-технiчних розробок, координацi.і. спiльно.і. дiяльностi та
ефективного  використання  фiнансових,  матерiально-технiчних  та  кадрових
ресурсiв за визначеним  науковим напрямом  наукова група 1нституту може
входити  до  державно.і.  ключово.і.  лабораторi.і.  як  об'сднання  наукових  груп
наукових  установ  та унiверситетiв,  iнших  закладiв  вищо.і. освiти,  на основi
тоговору про спiльну наукову дiяльнiсть у порядку, визначеному законом.

4. Управлiння 1нститутом

4.l. Управлiння   1нститутом   здiйсню€ться   на   основi   i   в   порядку,
встановленому Законом Укра.і.ни «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть»,
Статутом НАН Укра.і.ни, Основними принципами та цим Статутом.

4.2.1нститут   очолю€   директор,   який   обира€ться,   признача€ться   та
звiльня€ться з посади й дiс вiдповiдно до законодавства та цього Статуту.

4.3. директор  1нституту  обирасться  шляхом  тасмного  голосування  на
зборах колективу наукових працiвникiв iнституту на строк до п'яти рокiв у
\1ежах  строку,  визначеного  цим  Статутом,  з  правом  бути  переобраним  i
признача€ться на посаду Президi€ю НАН Укра.і.ни.

Одна i та сама особа не може  бути директором 1нституту  понад два
строки.

4.4. Кандидат  на  посаду  директора  1нституту   ма€   вiльно   володiти
тержавною мовою, мати науковий ступiнь доктора наук або кандидата наук
tдоктора фiлософi.і.) i стаж роботи на посадах наукових працiвникiв та (або)
науково-педагогiчних працiвникiв не менше 10 рокiв. Президiя НАН Укра.і.ни
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або  Вiддiлення  математики  НАН  Укра.і.ни  можуть  установити  додатковi
квалiфiкацiйнi та iншi вимоги до кандидата на посаду директора 1нституту, що
в11пливають iз специфiки дiяльностi 1нституту.

Не  може  бути  обрана,  призначена  на  посаду  директора  (зокрема,
в11конувачем обов'язкiв директора) 1нституту особа, яка:

1) за   рiшенням   суду   визнана   недi€здатною   або   дiсздатнiсть   яко.і.
обмежена;

2) мас судимiсть за вчинення кримiнального правопорушення, якщо така
с}-]имiсть не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) згiдно з вироком суду позбавлена права обiймати вiдповiднi посади;
4)за   рiшенням   суду   визнана   винною   у   вчиненнi   корупцiйного

правопорушення - протягом року з дня набрання вiдповiдним рiшенням суду
3аh-ОННО.1.СИЛИ;

5) пiддавалася    адмiнiстративному   стягненню   за   правопорушення,
пов'язане з корупцi€ю -протягом року з дня набрання вiдповiдним рiшенням
с}.ду законно.і. сили.

4.5. Конкурс  на  замiщення  посади  директора  1нституту  оголошусться
Президiсю НАН Укра.і.ни не пiзнiше, нiж за два мiсяцi до закiнчення строку
контракту особи,  яка обiймас цю посаду.  У разi дострокового  припинення
повноважень директора 1нституту Президiя НАН Укра.і.ни оголошус конкурс
протягом   тижня   вiд   дня   утворення   вакансi.і.,   призначивши   виконувача
обов'язкiв директора 1нституту на строк не бiльше шести мiсяцiв.

Вчена  рада  та  колективи  наукових  вiддiлiв  1нституту,  серед  iнших
вн3начених Статутом НАН Укра.і.ни органiв i  осiб,  мають право висунення
h-андидатiв  на  замiщення  посади  директора  1нституту.   Пропозицi.і.  щодо
претендентiв   на   посаду   директора   1нституту   приймаються   Вiддiленням
.\1атематики   НАН   Укра.і.ни   протягом   двох   мiсяцiв   вiд  дня   оголошення
конкурсу.    Кандидатури    претендентiв,    якi    вiдповiдають  ` встановленим
внмогам,   вносяться   на   розгляд   зборiв   колективу   наукових   працiвникiв
1нституту протягом 20 календарних днiв вiд дня закiнчення строку подання
]окументiв на замiщення вакантно.і. посади.

4.6. Претенденти  на  посаду  директора  1нституту  розглядаються  на
зборах   колективу   наукових   працiвникiв   1нституту.   Кожен   член   зборiв
h-олективу наукових працiвникiв може голосувати лише за одну кандидатуру
або не пiдтримувати жодно.і. з кандидатур.

Вибори  вважаються  такими,  що  вiдбулися,  якщо  у  зборах  колективу
наукових   працiвникiв   взяли   участь   не   менше   двох   третин   фактично.і.
чисельностi штатних наукових працiвникiв 1нституту.

4.7. Рiшення   зборiв   колективу   наукових   працiвникiв   1нституту   про
обрання директора 1нституту розглядаються загальними зборами Вiддiлення
\іатематики НАН Укра.і.ни, якi рекомендують Президi.і. НАН Укра.і.ни:
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- призначити на посаду директора 1нституту кандидатуру, яка набрала
не  _\1енше  двох  третин  голосiв  наукових  працiвникiв,  присутнiх  на  зборах
L-o.іективу наукових працiвникiв 1нституту;

- призначити на посаду директора 1нституту кандидатуру, яка набрала
бi.іьше 50 вiдсоткiв, але менше двох третин голосiв наукових працiвникiв, якi
взя.іи  участь  у  зборах  колективу  наукових  працiвникiв  1нституту,  або  за
наявностi вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши
віIh-онувача обов'язкiв директора 1нституту на строк не бiльше шести мiсяцiв.

4.8. Якщо  жоден  iз  претендентiв  на  посаду  директора  1нституту  не
набрав у першому турi бiльше 50 вiдсоткiв голосiв наукових працiвникiв, якi
взя.іи участь у зборах колективу наукових працiвникiв 1нституту, проводиться
±р}тий тур голосування.

до участi у другому турi допускаються два кандидати, якi в першому
т}-рi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв.

Вибори  вважаються  такими,  що  вiдбулися,  якщо  у  зборах  колективу
на}-кових   працiвникiв   взяли   участь   не   менше   двох   третин   фактично.і.
чнсельностi штатних наукових працiвникiв 1нституту.

Рiшення зборiв колективу наукових працiвникiв 1нституту про обрання
.`   ]ругому  турi   директора  1нституту   розглядаються   загальними   зборами
Вiщiлення  математики  НАН  Укра.і.ни,  якi  рекомендують  Президi.і.  НАН
}-кра'1.ни:

- призначити на посаду директора 1нституту кандидатуру, яка у другому
т}-рi набрала не менше двох третин голосiв наукових працiвникiв, присутнiх
на зборах колективу наукових працiвникiв 1нституту;

- призначити на посаду директора 1нституту кандидатуру, яка у другому
т}-рi  набрала бiльше  50  вiдсоткiв,  але менше двох третин  голосiв  наукових
працiвникiв,   якi   взяли  участь  у  зборах  колективу  наукових  працiвникiв
1нституту,   або   за   наявностi   вмотивованих   заперечень   оголосити   новий
h-Онкурс, призначивши виконувача обов'язкiв директора 1нституту на строк не
бi.іьше шести мiсяцiв.

4.9. директор   1нституту   призначасться   на   посаду   Президi€ю   НАН
`-h-ра.і.ни  за  рекомендацi€ю  Загальних  зборiв  Вiддiлення  математики  НАН
ътh-ра.,.ни.

За   наявностi   вмотивованих   заперечень   з   боку   Загальних   зборiв
Вi]дiлення математики НАН Укра.і.ни Президi€ю НАН Укра.і.ни оголошусться
новий конкурс та признача€ться виконувач обов'язкiв директора 1нституту на
строк не бiльше шести мiсяцiв.

Якщо у першому турi виборiв брав участь один кандидат i вiн не набрав
бi.іьше 50 вiдсоткiв голосiв наукових працiвникiв, якi взяли участь у зборах
Еtо.іективу наукових працiвникiв 1нституту, або якщо у другому турi виборiв
•^-оден   з   кандидатiв   не   набрав   бiльше   50   вiдсоткiв   голосiв   наукових
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працiвникiв,  якi  взяли  участь  у  зборах  колективу  наукових  працiвникiв
hституту, або якщо у зборах колективу наукових працiвникiв взяли участь
менше  двох  третин  фактично.і.  чисельностi  штатних  наукових  працiвникiв
1нст11туту,  вибори  вважаються  такими,  що  не  вiдбулися,  i  Президiя  НАН
`-h-ра.і.ни   оголошу€   новий   конкурс,   призначивши   виконувача   обов'язкiв
ш1ректора 1нституту на строк не бiльше шести мiсяцiв.

4.10.Контракт    з    обраним    директором    1нституту    уклада€ться    в
}-с.тановленому  порядку  Нацiональною  академi€ю  наук  Укра.і.ни  протягом
о]ного мiсяця  вiд дня обрання на строк,  визначений цим Статутом,  але не
бiльше нiж на п'ять рокiв.

4.11. директор  1нституту  може  бути  звiльнений  з  посади  Президiсю
Н+Н   Укра.і.ни   з   пiдстав,   визначених   законодавством   про   працю   через
пор}-шення умов контракту, а також у зв'язку з прийняттям рiшення про його
вiJкликання зборами колективу наукових працiвникiв цi€.і. науково.і. установи.
Пi]стави для вiдкликання директора 1нституту визначаються законодавством
про працю та цим Статутом.

Подання  про вiдкликання директора 1нституту може бути  внесено на
ро3г.іяд  зборiв  колективу  наукових  працiвникiв  1нституту  не  менше,  нiж
по.іовиною статутного складу наглядово.і. або вчено.і. ради 1нституту.

4.12.директор    1нституту    у    межах    наданих    йому    повноважень
органiзову€ дiяльнiсть 1нституту.

4.13. директор 1нституту вiдповiда€ перед НАН Укра.і.ни за виконання
обов'язкiв, передбачених законодавством, цим Статутом, а також контрактом.

4.14. директор 1нституту мас право:
1)розпоряджатися  майном  та  коштами  у  межах  та  у  спосiб,   що

передбаченi контрактом, цим Статутом та законодавством;
2) представляти   1нститут   в   органах   державно.і.   влади   та   органах

мiсцевого самоврядування, установах, органiзацiях, пiдпри€мствах незалежно
вi± форми власностi без окремого на те доручення;

3)вiдкривати   вiд   iменi   1нституту  рахунки   в   банках  та   в   органах
центрального органу виконавчо.і. влади, що реалiзус державну полiтику у сферi
L-а3начейського обслуговування бюджетних коштiв у порядку, встановленому
законодавством;

4) укладати вiд iменi 1нституту договори вiдповiдно до законодавства;
5) приймати  на  роботу  та  звiльняти  з  роботи  працiвникiв  1нституту,

вн3начати .і.хнi посадовi обов'язки, застосовувати до них заходи заохочення та
стягнення;

6) премiювати  працiвникiв  вiдповiдно  до  положення  1нституту  про
пре`Iiювання  та  здiйснювати  iншi  види  стимулювання  працi  працiвникiв
1нституту;
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7) перевiряти   якiсть   роботи    працiвникiв   1нституту   та   дiяльнiсть,
`іовану   на   методичне,   органiзацiйне   забезпечення   та   координацiю

юво.і., науково-технiчно.і. дiяльностi;
8) призначати вiдповiдну частину складу вчено.і. ради 1нституту;
9) делегувати вiдповiдно до цього Статуту частину сво.і.х повноважень

Г_`1 заступникам та керiвникам структурних пiдроздiлiв 1нституту;
10) видавати  у  межах  сво.і.х  повноважень  накази,  розпорядження  та

iреностi;
1 1 ) вирiшувати питання фiнансово-господарсько.і. дiяльностi 1нституту.
J.15. директор 1нституту зобов'язаний забезпечувати:
1 ) провадження 1нститутом дiяльностi вiдповiдно до статутних завдань;
3)високоефективну     наукову,     науково-технiчну     та     iнновацiйну

тьнiсть    1нституту,    зокрема,    впровадження    результатiв    .і-і.    наукових
.іi]жень, мiжнародне наукове та науково-технiчне спiвробiтництво;

З) пiдготовку    наукових   кадрiв   вищо.і.   квалiфiкацi.і.   в   магiстратурi,
аrпірантурі та докторантурі;

+) пiдготовку та  перепiдготовку,  пiдвищення  квалiфiкацi.і. працiвникiв
Ьстtгг}ту;

5) виконання державного замовлення та iнших договiрних зобов'язань
ш1-т,1т).ту;

6) дотримання   1нститутом   лiцензiйних   умов   та   умов   акредитацi.і.
оL-вiтньо-науково.і.програми;

7) одержання  конкурентоспроможних наукових  i  науково-прикладних
gв}-.іьтатiв;

8) захист  прав  iнтелектуально.і.  власностi  на  результати  науково.і.  та
Iш`h-ово-технiчно.і.   дiяльностi,   отриманi   за   рахунок   коштiв   державного
бь]-^-ету;

9) застосування   нових   наукових,   науково-технiчних   знань   пiд   час
шi±готовки кадрiв вищо.і. квалiфiкацi.і.;

10) стабiльне фiнансово-економiчне становище 1нституту та ефективне
шкористання   майна,   закрiпленого   за   1нститутом,   дотримання   вимог

\ заIL-онодавства  пiд  час  надання  в  користування  iншим  особам  зазначеного
m-!на:

11) подання  НАН  Укра.і.ни  в  установленому  порядку  звiтностi  про
пнюристання майна, закрiпленого за 1нститутом, зокрема, майна, наданого у
mрнстування iншим особам;

12) дотримання умов цього Статуту та колективного договору;
13) захист iнформацi.і. вiдповiдно до законодавства;
14)дотримання     1нститутом     вимог     законодавства,     забезпечення

шh-онання   в  установленi   строки  вимог  контролюючих  органiв  у  сферi
IтDсподарсько.і. дiяльностi, а також вимог НАН Укра.і.ни;
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15 ) вжиття заходiв для вдосконалення управлiння 1нститутом, змiцнення
сово-господарсько.і., трудово.і. дисциплiни;
16) створення належних умов працi вiдповiдно до вимог законодавства,
_`іання прав працiвникiв вiдповiдно до законодавства про працю;
17) сво€часнiсть  проведення розрахункiв  з  юридичними та фiзичними

18,`) цiльове та ефективне використання коштiв державного бюджету;
19,) сво€часне та у  повному обсязi  виконання  1нститутом зобов'язань

± ]ержавним бюджетом та державними соцiальними фондами;
:0`) виконання  кошторису доходiв  i  видаткiв  1нституту,  недопущення
ення   заборгованостi   i3   заробiтно.і.   плати,   за   спожитi   послуги   з

гопостачання та комунальні послуги;
= 1.) ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансово.і., бюджетно.і.

ігнт11стично.і. звiтностi згiдно з чинним законодавством;
==) вжиття   у   межах   сво.і.х   повноважень   заходiв   щодо   запобiгання

ва`1 корупцiйних та пов'язаних з корупцi€ю правопорушень в Iнститутi;
=3 ) iнформування широко.і. громадськостi про дiяльнiсть 1нституту.
J.16.директор    1нституту    вирiшу€    iншi    питання,    що    згiдно    iз

iотавством, цим Статутом i контрактом належать до його компетенцi.і..
+.17. директор  1нституту  щороку  звiту€  перед  колективом  наукових

крIIiвникiв 1нституту про свою дiяльнiсть.
+.18. Вчена рада 1нституту (далi -вчена рада) € колегiальним органом
Iiння  науковою  i  науково-технiчною  дiяльнiстю  1нституту  в  частинi

щ__mчних повноважень, визначених пунктом 4.20 цього Статуту, та викону€
пшс`-.іьтативно-дорадчi  функцi.і.  щодо  iнших  питань  науково.і.  i  науково-
Тннiчно.і. дiяльностi 1нституту.

J.19. Кiлькiсний склад членiв вчено.і. ради 1нституту становить  14 осiб.
`Iенш як три чвертi складу вчено.і. ради обираються на термiн повноважень

креLтора  1нституту  тасмним  голосуванням  зборiв  наукових  працiвникiв,
признача€ться наказом директора 1нституту.

]иректор 1нституту, його заступник з науково.і. роботи i вчений секретар
Пmlт}ту € членами вчено.і. ради 1нституту за посадою.

Голова,  його  заступники  та  вчений  секретар  вчено.і.  ради  1нституту
uбнраються та€мним голосуванням з числа .і-і. членiв.

]о  складу  вчено.і.  ради  1нституту  входять  всi  члени  Нацiонально.і.
аше`Ii.і.  наук  Укра.і.ни  (академiки  та  члени-кореспонденти  Нацiонально.і.
-і-Еа±е`іi-і. наук Укра.і.ни), якi працюють в Iнститутi. до вчено.і. ради можуть бути
®фнi (або запрошенi та призначенi наказом директора 1нституту) провiднi
пенi i спецiалiсти, якi не працюють в Iнститутi.
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до складу вчено.і. ради 1нституту також входять голова ради молодих
вчених або iншого об'сднання молодих учених (представник молодих учених)
1нституту та голова Ради трудового колективу 1нституту.

4.20. до   виключних   повноважень   вчено.і.   ради   1нституту   належать
питання щодо:

1) визначення стратегi.і. розвитку 1нституту та перспективних напрямiв
науково.і. i науково-технiчно.і. дiяльностi;

2) проведення   науково.і.   i    науково-технiчно.і.   оцiнки   тематики   та
результатiв науково-дослiдних робiт;

3) затвердження  поточних  (щорiчних)  планiв  наукових  дослiджень  i
науково-технiчних (експериментальних) розробок;

4) удосконалення та розвитку структури 1нституту;
5) затвердження тем дисертацiй здобувачiв ступеня доктора фiлософi.і. на

третьому  (освiтньо-науковому)  рiвнi  вищо.і.  освiти  або  наукового  ступенi
доктора наук, призначення наукових керiвникiв чи консультантiв;

6) затвердження результатiв атестацi.і. наукових працiвникiв, аспiрантiв,
докторантiв, здобувачiв;

7) затвердження  результатiв  конкурсу  на  вакантнi  посади  наукових
працiвникiв;

8) висування   видатних   наукових   праць   для   присудження   премiй,
медалей та iнших видiв вiдзнак, зокрема, мiжнародних;

9) присвосння   працiвникам   1нституту   вчених   звань   професора   та
старшого  дослiдника  i  подання  вiдповiдних  рiшень  на  затвердження  до
атестацiйно.і.  колегi.і. центрального  органу  виконавчо.і.  влади,  що  забезпечу€
формування  та  реалiзу€  державну  полiтику  у  сферi  науково.і.  i  науково-
технiчно.і. дiяльностi, порушення клопотання про присвоення почесних звань;

10) затвердження  рiчних  звiтiв  про  дiяльнiсть  1нституту  та  розгляд
кошторисiв 1нституту;

11)ухвалення    рiшення    про   розмiщення    власних    надходжень    у
територiальних органах центрального органу виконавчо.і. влади, що реалiзус
державну   полiтику   у   сферi   казначейського   обслуговування   бюджетних
коштiв,   або   в   банкiвських   установах   державного   сектору   в   порядку,
встановленому законодавством;

12) погодження  перелiку  професiй  i  посад  1нституту,  на  яких  може
застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанцiйний режим працi.

4.21. Вчена рада 1нституту розгляда€ основнi науковi напрями дiяльностi
1нституту, пода€ .і.х до розгляду Бюро Вiддiлення математики НАН Укра.і.ни та
затвердження Президi€ю НАН Укра.і.ни.

4.22. Вчена  рада  1нституту  ма€  право  приймати  рiшення,  якщо  на
засiданнi присутнi не менше як половина .і-і. облiкового складу, за винятком
випадкiв  розгляду  кадрових  питань,  висунення  робiт  на  здобуття  премiй  i
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медалей  та  iнших  питань,  де  обов'язкова  присутнiсть  двох  третин  складу
вчено.і. ради.

Рiшення  вчено.і. ради 1нституту вважаються прийнятими, якщо за них
голосувало понад 50°/о присутнiх членiв вчено.і. ради. Рiшення приймаються
вiдкритим або тасмним (за рiшенням вчено.і. ради) голосуванням.

4.23. З метою додаткового сприяння дiяльностi 1нституту, залучення до
оцiнки результатiв .1-1. дiяльностi ширОкого кола Вчених за пропозицi€Ю вченО.1.
ради   науково.і.  установи  та  (або)  рiшенням  Президi.і.  НАН  Укра.і.ни  при
Iнститутi   може   створюватися   наглядова   рада,   зокрема,   i3   залученням
iноземних вчених, яка дiс вiдповiдно до положення, затвердженого Президi€ю
НАН Укра.і.ни вiдповiдно до законодавства.

4.24. для   сприяння   здiйсненню   та   розвитку   наукових   дослiджень
молодих  вчених,  забезпечення  захисту  .і.хнiх  прав  та  iнтересiв  в  Iнститутi
утворю€ться рада молодих вчених, яка с колегiальним виборним дорадчим
органом,  що  об'еднус  молодих  вчених  1нституту  та  дi€  вiдповiдно  до
положення про цю раду, яке затверджус директор 1нституту пiсля погодження
з вченою радою 1нституту.

Рада  молодих  вчених  1нституту  здiйсню€  свою  дiяльнiсть  з  метою
забезпечення   активно.і.   участi   молодих   вчених   1нституту   у   проведеннi
наукових дослiджень, а також представництва, захисту i реалiзацi.і. .і.хнiх прав
та iнтересiв.

1нститут сприяс дiяльностi ради молодих вчених та може фiнансувати
3аходи i про€кти, що iнiцiюються радою молодих вчених.

4.25. Усi громадяни, якi беруть участь у дiяльностi 1нституту на основi
трудового договору, утворюють трудовий колектив 1нституту.

Основною  органiзацiйною  формою здiйснення  трудовим  колективом
сво.і.х повноважень с загальнi збори трудового колективу.

Загальнi збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в
них бере участь бiльш як половина загально.і. кiлькостi членiв колективу.

Рiшення загальних зборiв трудового колективу приймаються вiдкритим
голосуванням бiльшiстю голосiв членiв колективу, присутнiх на зборах.

4.26. Виробничi,  трудовi  i  соцiальнi  вiдносини  трудового  колективу  з
1нститутом    'регулюються    колективним    договором,    який    укладасться
директором   1нституту   з   головою   Ради   трудового   колективу   1нституту
вiдповiдно до Закону Укра.і.ни «Про колективнi договори i угоди».

4.27. до повноважень трудового колективу 1нституту належить:
- делегування наукових працiвникiв для участi у сесiях Загальних зборiв

НАН Укра.і.ни з правом ухвального голосу (крiм питань, пов'язаних з виборами
дiйсних членiв (академiкiв), членiв-кореспондентiв та iноземних членiв НАН
укра'1.ни);

- обговорення та схвалення колективного договору;
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- розгляд питань соцiального розвитку, зокрема, полiпшення умов працi,
-життя  та  здоров'я,  медичного  страхування  працiвникiв  науково.і.  установи

НАН Укра.і.ни та .і.х сiмей;
- затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку;
- застосування громадських стягнень;
- порушення питань про притягнення порушникiв трудово.і. дисциплiни

в установленому законом порядку до вiдповiдальностi.
Питання,  якi  входять  до  компетенцi.і. трудового  колективу  1нституту,

вирiшуються трудовим колективом за участю директора 1нституту, якщо iнше
не передбачено законодавством.

4.28. Bci науковi працiвники, якi перебувають у трудових вiдносинах з
1нститутом, утворюють колектив наукових працiвникiв 1нституту.

Збори     колективу     наукових     працiвникiв     1нституту     вважаються
повноважними,  якщо  на  них  присутнi  не  менше  двох  третин  фактично.і.
чисельностi штатних наукових працiвникiв 1нституту.

4.29. Збори   колективу   наукових   працiвникiв   1нституту   приймають
рiшення:

- про обрання директора 1нституту;
- про вiдкликання директора 1нституту;
- про делегування представникiв (кандидатiв наук, докторiв фiлософi.і.,

]Окторiв  наук)  наукового  колективу 1нституту  для  участi  у  сесi.і. Загальних
зборiв Вiддiлення математики НАН Укра.і.ни з правом ухвального голосу при
обраннi академiка-секретаря Вiддiлення математики НАН Укра.і.ни.

4.30. Рiшення    зборiв    колективу    наукових    працiвникiв    1нституту
прийма€ться  двома третинами  голосiв  наукових  працiвникiв,  присутнiх  на
зборах колективу наукових працiвникiв 1нституту.

4.31. Заступник директора 1нституту з науково.і. роботи i вчений секретар
1нституту  призначаються  директором  1нституту  за  погодженням  з  вченою
радою 1нституту та Вiддiленням математики НАН Укра.і.ни i затверджуються
Президi€ю НАН Укра.і.ни на строк повноважень директора 1нституту.

Заступник     директора     1нституту     i3     загальних     питань     або     з
адмiнiстративно-господарсько.і.роботипризначастьсядиректором1нститутуза
погодженням  з  Вiддiленням  математики  НАН  Укра.і.ни  та  затверджу€ться
Бюро Президi.і. НАН Укра.і.ни на строк повноважень директора 1нституту.

4.32. Керiвники вiдокремлених наукових пiдроздiлiв без прав юридично.і.
особи  (вiддiлень,  фiлiй,  центрiв)  1нституту,  керiвники  (завiдувачi)  основних
наукових    пiдроздiлiв    (вiддiлiв)    обираються    на    конкурсних    засадах    i
призначаються на посаду директором 1нституту за погодженням з Президiсю
НАН Укра.і.ни на строк не бiльше 5 рокiв з правом переобрання ще на один
строк.
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4.33. Заступники   керiвникiв   вiдокремлених   або   основних   наукових
пiдроздiлiв  (вiддiлiв),  керiвники  (завiдувачi)  лабораторiй,  секторiв  у  складi
вiддiлiв, головнi та провiднi науковi спiвробiтники обираються на конкурсних
3асадах i призначаються на посаду директором 1нституту за погодженням з
Бюро Вiддiлення математики НАН Укра.і.ни, а головнi науковi спiвробiтники -
3а погодженням з Президi€ю НАН Укра.і.ни.

Старшi науковi спiвробiтники, науковi спiвробiтники, молодшi науковi
спiвробiтники, головнi та провiднi конструктори (iнженери, технологи тощо)
та .і.х заступники з основного напряму дiяльностi 1нституту, головнi та провiднi
конструктори  (iнженери,  технологи  тощо)  наукового  пiдроздiлу,  головнi
iнженери (конструктори, технологи тощо) проекту обираються на конкурсних
3асадах i призначаються на посаду директором 1нституту.

4.34. Трудовi договори з науковими працiвниками, зазначеними у пунктi
J.33, можуть укладатися як на невизначений строк, так i на строк, визначений
}тодою сторiн, але не бiльше, нiж на п'ять рокiв, що зазначасться в умовах
конкурсу.

Науковi  працiвники,  з  якими  укладено  трудовий  договiр,  пiдлягають
перiодичнiй атестацi.і. в порядку, встановленому законодавством.

Посади  наукових  працiвникiв, з якими укладено трудовий договiр на
визначений  строк,  пiсля  його  закiнчення  вважаються  вакантними  i  для  .і.х
замiщення може бути проведено новий конкурс в установленому порядку.

дiйснi члени (академiки) та члени-кореспонденти Нацiонально.і. академi.і.
наук  Укра.і.ни  призначаються  на  посади  наукових  працiвникiв  директором
1нституту без конкурсу та затверджуються на посадi в порядку, встановленому
в НАН Укра.і.ни.

4.35.1нститут може мати почесного директора та радникiв при дирекцi.і..
Почесним директором 1нституту Президi€ю НАН Укра.і.hи може бути

призначений провiдний вчений пiсля досягнення 65-рiчного вiку та звiльнення
з посади директора 1нституту, який тривалий час очолював 1нститут, зробив
впзначний  внесок  у  науку,  органiзацiю  наукових  дослiджень  та  розвиток
1нституту  i  пiд  керiвництвом  якого  1нститут  посiв  провiдне  мiсце  в  галузi
науки, що вiдповiда€ напрямкам дiяльностi 1нституту, та досяг значних успiхiв
у реалiзацi.і. результатiв дослiджень i пiдготовцi наукових кадрiв.

Радниками при дирекцi.і. 1нституту на пiдставi рiшення Президi.і. НАН
Укра.і.ни директором 1нституту можуть бути призначенi дiйснi члени, члени-
кореспонденти НАН Укра.і.ни за .і.х бажанням пiсля досягнення 65-рiчного вiку.
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5. Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечення
дiяльностi 1нституту

5.1. Фiнансове   забезпечення   дiяльностi   1нституту   здiйсню€ться   за
рахунок коштiв державного бюджету Укра.і.ни, що склада€ться 3 загального та
спецiального   (власнi   надходження)   фондiв   державного   бюджету,   та   .і-і'
майнового комплексу.

5.2. Фiнансування   основно.і.   дiяльностi   1нституту,   зокрема,   базове,
з=iйсню€ться у межах видаткiв, передбачених у кошторисах на зазначенi цiлi.

Фiнансування  робiт  за  окремими  науковими  i  науково-технiчними
програмами та про€ктами НАН Укра.і.ни, виконавцем яких € 1нститут, а також
надання йому грантiв на виконання окремих про€ктiв, створення молодiжних
.іабораторiй   i   груп   здiйсню€ться   на   конкурснiй   основi   вiдповiдно   до
встановленого Президiсю НАН Укра.і.ни порядку.

5.3. Власнi  надходження  1нституту  отримуються  ним  додатково  до
коштiв загального фонду державного бюджету i вiдповiдно до законодавства
включаються до його спецiального фонду.

Власнi надходження складаються iз коштiв, отриманих в установленому
порядку  як  плата  за  надання  послуг  1нститутом  згiдно  з  його  основною
дiяльнiстю,  вiд додатково.і. (господарсько.і.) дiяльностi,  вiд  плати  за надання
.`іайна в оренду, вiд реалiзацi.і. в установленому порядку майна.

до   складу   власних   надходжень   1нституту   належать   також   гранти,
дарунки,  благодiйнi  внески  та  кошти,  що  вiн  отримус  вiд  пiдприсмств,
органiзацiй,  фiзичних  осiб  та  вiд  iнших  бюджетних  установ  на  виконання
цiльових програм та заходiв.

Власнi надходження 1нституту спрямовуються на виконання статутних
завдань та використовуються згiдно 3 законодавством.

5.4.1нститут    самостiйно    розпоряджа€ться    доходами    та    iншими
на]ходженнями, одержаними вiд надання дозволених законодавством платних
послуг. Такi кошти не можуть бути вилученi в дохiд держави.

5.5.1нститут використову€ доходи виключно для фiнансування видаткiв
на сво€  утримання,  реалiзацi.і. мети  (цiлей,  завдань)  та напрямiв дiяльностi,
впзначених цим Статутом.

1нституту  забороня€ться  розподiляти  отриманi  доходи  або .і.х  частину
і`еред  засновникiв  (учасникiв),  членiв  1нституту,  працiвникiв  (крiм  оплати
•і.хньо.і.   працi,   нарахування   €диного   соцiального   внеску),   членiв   органiв

}-правлiння та iнших пов'язаних з ними осiб.
5.6.1нститут за рiшенням його вчено.і. ради в порядку, встановленому

Кабiнетом   Мiнiстрiв   Укра.і.ни,   може   зараховувати   власнi   надходження,
Отриманi  вiд  плати  за  послуги,  що  надаються  ним  згiдно  з  основною
]iяльнiстю, благодiйну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять
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вi]  вiтчизняних  та  iноземних  замовникiв  для  реалiзацi.і.  наукових,  науково-
технiчних  та  iнновацiйних  просктiв),  на  спецiальнi  ре€страцiйнi  рахунки,
вiнкритi в територiальних органах центрального органу виконавчо.і. влади, що
реалiзус    державну    полiтику    у    сферi    казначейського    обслуговування
бюджетних  коштiв,  або  на  поточнi  рахунки,  вiдкритi  в  установах  банкiв
Еержавного сектору в порядку, встановленому законодавством.

Зазначенi   доходи   включаються  до   кошторису   1нституту   i   можуть
вIIh-ористовуватися    на    оплату    витрат,    пов'язаних    i3    здiйсненням    та
популяризацi€ю  науково.і. дiяльностi,  оплату  працi,  придбання  майна i  його
обслуговування, капiтальне будiвництво та ремонт примiщень тощо у межах
статутно.і. дiяльностi 1нституту та чинного законодавства.

5.7. Складовими    матерiально-технiчно.і.    бази    1нституту    с    будiвлi,
споруди,  земельнi  дiлянки,  комунiкацi.і.,  обладнання,  транспортнi  засоби,
с.і\--жбове житло та iншi матерiальнi цiнностi, нематерiальнi активи.

Майно,     що     становить     матерiально,технiчну     базу     1нституту,
закрiплюсться за такою установою на основi права оперативного управлiння.

5.8.1нститут мас право використовувати належне його майно для участi
}.  цивiльних  i  господарських  вiдносинах,  зокрема,  для  ведення  фiнансово-
господарсько.і.  дiяльностi,   будiвництва  об'сктiв  наукового  та  соцiального
призначення  вiдповiдно  до  цiлей  його  утворення  та  в  межах  цивiльно.і.
правоздатностi.

5.9. На нерухоме майно 1нституту не може бути звернено стягнення за
претензiями кредиторiв.

5.10. Вiдчуження  нерухомого  майна  НАН  Укра.і.ни,  закрiпленого  за
1нститутом,   здiйснюсться   з   дозволу   Президi.і.  НАН   Укра.і.ни   в   порядку,
внзначеному 3аконодавством.

5.11. Продаж   основних   засобiв   1нституту   здiйснюсться   лише   на
Е\-онк}грсних засадах.

5.12. Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансi 1нституту,
на   баланс   iншо.і.   науково.і.   установи   НАН   Укра.і.ни   здiйсню€ться   без
опотаткування, якщо пiдставою для тако.і. передачi е рiшення Президi.і. НАН
ъ.кра.,.ни.

5.13. Земельна дiлянка передасться 1нституту у постiйне користування у
порядку,  передбаченому  Земельним  кодексом  Укра.і.ни,  i  не  може  бути
ві1.і\.чена (припинено право постiйного користування земельною дiлянкою) за
рiшенням органiв виконавчо.і. влади або органiв мiсцевого самоврядування без
3ГО]И ПРеЗИдi.1. НАН УКРа.1.НИ.

Землекористування здiйснюсться 1нститутом вiдповiдно до земельного
законодавства.

Передача  в  оренду  1нституту  закрiплених  за  ним  на  основi  права
оперативного  управлiння  об'€ктiв  власностi,  а  також  земельних  дiлянок
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зпiі-існю€ться  без  права  .і.х  викупу  вiдповiдно  до  законодавства  Укра.і.ни  за
рiшенням Президi.і. НАН Укра.і.ни та в порядку, встановленому в НАН Укра.і.ни.

6. Припинення дiяльностi 1нституту

6.1. Припинення   дiяльностi   1нституту   здiйсню€ться   шляхом   його
реорганiзацi.і.  (злиття,  при€днання,  подiлу,  перетворення)  або  лiквiдацi.і.  за
рiшенням Президi.і. НАН Укра.і.ни за поданням Бюро Вiддiлення математики
НАН Укра.і.ни або одного iз вiцепрезидентiв НАН Укра.і.ни згiдно з розподiлом
dов`язкiв, а у випадках, передбачених законом, за рiщенням суду.

6.2. Лiквiдацiя 1нституту здiйсню€ться комiсiсю, призначеною рiшенням
Президi.і. НАН Укра.і.ни, а в разi припинення його дiяльностi за рiшенням суду
-L-о`Iiсi€ю, утвореною вiдповiдно до рiшення суду.

6.3. З  моменту  призначення  лiквiдацiйно.і.  комiсi.і.  до  не.і.  переходять
пЬвноваження    з    управлiння    1нститутом.    Лiквiдацiйна   комiсiя    складас
.іih-вi]ацiйний баланс 1нституту, пода€ його на затвердження до НАН Укра.і.ни.
Порядок  i  строки  проведення лiквiдацi.і.,  а також  строк для  заяви  претензiй
кредиiорами визначаються законом.

6.4-.Працiвникам    1нституту,    якi    звiльняються    у    зв'язку    з    його
реорган.iзацi€ю чи лiквiдацi€ю, гаранту€ться додержання .і.х прав та iнтересiв
вiдповiдно до законодавства про працю.

6.5. У разi припинення дiяльностi 1нституту його активи передаються за
рiшенням Президi.і. НАН Укра.і.ни однiй або кiльком неприбутковим науковим
установам НАН Укра.і.ни або зараховуються до доходу бюджету.

6.6. 1нститут  вважа€ться  таким,  що  припинив  свою  дiяльнiсть,  з  дня
внес€ння до €диного державного ре€стру запису про державну ресстрацiю .і-і.
прнпIIнення.
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