
 

 
 
 
 

 
 

  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОСТАНОВА № 04/02  
 

ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
 

16 березня  2022 р. Протокол № 4 
 

 
Стан та заходи щодо успішного проведення  

весняних польових робіт в наукових установах та підприємствах  
Національної академії аграрних наук України 

 
Національна академія аграрних наук України та підпорядковані їй наукові 

установи та підприємства здійснюють свою діяльність відповідно до вимог 
чинного законодавства України, з особливостями, визначеними правовим 
режимом воєнного стану в Україні.  

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на 
підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до 
пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24.02.2022 
№ 64/2022 в Україні введено воєнний стан, який Указом Президента України від 
14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» 
подовжено на 30 діб, відповідно до статей 12 та 25 Закону України «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» ухвалено Постанову Кабінету Міністрів 
України від 03.03.2022 № 194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних 
в умовах правового режиму воєнного стану». 

Заслухавши інформацію віце-президента НААН академіка НААН Балян А.В. 
стосовно стану та вжиття заходів щодо успішного проведення весняних 
польових робіт в наукових установах та підприємствах Національної академії 
аграрних наук України, Президія Національної академії аграрних наук України  
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Інформацію про стан та заходи щодо успішного проведення весняних 
польових робіт в наукових установах та підприємствах Національної академії 
аграрних наук України взяти до відома.  

2. Науковим установам Відділення землеробства, меліорації та механізації 
(Камінський В.Ф.) та Відділення рослинництва (Кондратенко П.В.) забезпечити 
науковий супровід проведення весняних польових робіт в підприємствах НААН в 
умовах ресурсного обмеження. 

3. Президії Національної академії аграрних наук України звернутися з 
клопотаннями до: 
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 -  Кабінету Міністрів України щодо розблокування Державною 
казначейською службою України зареєстрованих, але не оплачених платежів (за 
паливно–мастильні матеріали, добрива, засоби захисту рослин, насіння тощо) та 
здійснювати їх оплату за рахунок коштів загального та спеціального фондів 
наукових установ та підприємств НААН; 

- Міністерства фінансів України щодо наближення бюджетних асигнувань 
загального фонду наукових установ НААН з четвертого кварталу 2022 року на 
другий квартал 2022 року; 

- Міністерства оборони України щодо прискорення розгляду пропозицій з 
бронювання військовозобов’язаних наукових установ і підприємств НААН, що 
забезпечують проведення весняних польових робіт, яким надається відстрочка 
від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час.  

4. Відділу наукового забезпечення інноваційно–інвестиційного розвитку та 
прогнозування експериментальної бази (Пономарьова Л.А.), Відділу наукових 
кадрів та аспірантури (Яценко С.В.), Відділу прогнозування бюджетних програм 
та фінансового забезпечення (Земляна І.Ф.), Відділу бухгалтерського обліку 
(Поперешнюк С.В.), Відділу правового забезпечення (Столяр О.П.) підготувати 
рекомендації директорам наукових установ, підприємств та організацій НААН 
щодо виконання наказу Національної академії аграрних наук України від 
15.03.2022 № 90-к «Про роботу НААН під час воєнного стану». 

5. У зв’язку з унеможливленням проведення весняних польових робіт 
науковими установами та підприємствами, які розташовані в районах бойових 
дій, забезпечити посів на максимальних площах продовольчої групи 
сільськогосподарських культур. 

6. Зобов’язати керівників наукових установ та підприємств НААН вжити 
заходів забезпечення життєдіяльності працівників та функціонування наукових 
установ і підприємств відання НААН в цілому, зокрема: 

- максимально забезпечити збереження цілісності матеріально-технічної 
бази; 

- забезпечити збереження документації (бухгалтерської, управлінської та 
іншої) шляхом розміщення даної документації у вогнебезпечних місцях; 

- дотримуватися Порядку фіксації факту руйнування майна у зв’язку з 
бойовими діями (вести облік втрат внаслідок мародерства, грабежів, 
пошкоджень).  

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на президента НААН 
Гадзала Я.М. 
 
 
 

Президент  Я.М. Гадзало 
 

 
 
 

Головний учений секретар  В.В. Адамчук 
 


