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1. Загальнi положення.
1.1. !ержавна установа (НАЦIоНАЛЬНИЙ нАУкоВИЙ ЦЕFrТР(Iнститут кАрдIологIi, клIшчноi тл рЕгЕнЕрАтивноТ

МЕДИI]ИНИ IMEHI АКАДЕМIКА М.Д.СТРАЖЕСКА НАЦIОНАЛЬНОi
АкАДЕМti мвдичНИх НАУк УкРАiНИ) (даr,i - I_{eHTp) с державною
НаУкоВоЮ установою, яка заснована на державнiй власностi i вiдноситься до
вiдання Нацiональноi академii медичних наук Украiни (надалi - НАмн
Украiни).

1.2. !ержавна установа кНАI-{IоНАЛЬНИЙ НАУкоВИЙ ЦЕНТР
кIнститут кАрдIологIi, клIнIчноi тА рЕгЕнЕрАтивI{оi
МЕДИI]ИНИ IMEHI АКАДЕМIКЛ М.Д.СТРАЖЕСКА НАЦIОНАЛЬНОi
АКАДЕМIi МЕЛ4ЧНИХ НАУК УКРАiНИ) створена на пiдставi
Розпорядження Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.07.202l J\Ъ869-р кЩеякi
ПИТаННя УТворення державних установ Нацiональноi академii медичних
НаУК) Та Постанови Бюро Президii Нацiональноi академiТ медичних наук
Украiни вiд 26.08.2021 Ns lЗll <Про утворення державноi установи
КНАI]IОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР КIНСТИТУТ КАРДIОЛОГIi,
КЛIНIЧНОi ТА РЕГЕНЕРАТИВНОi МЕДИЦИНИ IMEШ АКАДЕМIКА
М.Д.СТРАЖЕСКА НАЦIОНАЛЬНОi АКАДЕМIi МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАiНИ) та с правонаступником Щержавноi установи <Нацiональний
НаУКОВИЙ цеНТр <<Iнститут кардiологii iMeHi академiка М.Д. Стражеска>
НаЦiОнальноi академii медичних наук Украiни та .ЩержавноТ установи
<<IНСТитУт генетичноi та регенеративноi медицини НацiональноТ академiТ
медичних наук Украiни>.

1.3. Щержавна установа кНацiональний науковий центр <Iнститут
КаРДiОлОгii, клiнiчноi та регенеративноТ медицини iMeHi академiка
м.щ.стражеска Нацiональноi академii медичних наук Укратни>> дiс
вiдповiдно до Конституцii УкраiЪи, Закону УкраiЪи uПро наукову i науково-
технiчну дiяльнiсть)) та iнших aKTiB законодавства, Стаryту Нацiональноi
академii медичних наук УкраiЪи та власного статуту, який затверджусться
Президiею НАМН Украiни.

1.4. I-{eHTp органiзовус i здiйснюе фундаментальнi та прикладнi

дослiдження з наЙважливiших проблем медичноi науки i практики з MeToIo

полiпшення здоров'я та подовження життя населення, отримання нових
знань про причини i механiзми розвитку захворювань людини, розробки

1.нових ефективних методiв ik дiагностики, лiкування i профiлактики та
iмплементацiю iх в систему охорони здоров'я УкраТни. I_{eHTp органiзовуе
пiдготовку висококвалiфiкованих наукових кадрiв.

ьч

1.5. Щентр самостiйно визначае тематику i форми органiзацiТ та



проведення фундамент.Lльних i прикладних наукових дослiджень, формуе
СВОЮ СТРУКТУРУ, вирiшус науково-органiзацiЙнi, господарськi, кадровi
ПИТаНня, здiЙснюе мiжнароднi HayKoBi зв'язки у частинi, що не суперечить
закону Украiни кпро наукову i науково - технiчну дiяльнiсть)).

1.6. I_{eHTp е державною установою, створеною як неприбуткова
державна бюджетна установа.

1.7. Yci види дiяльностi, якi згiдно iз законодавством УкраТни
ПОТРебУютъ спецiальних дозволiв чи лiцензiй, здiйснюються L{eHTpoM лише
пiсля ix отримання.

1.8. Щентр реорганiзуеться та лiквiдуеться за рiшенням Президii
НАМН Украiни та Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи.

2. Найменування та мiсцезнаходженпя Щентру.
2. 1 .Повне найменуванIuI Щентру:

украТнською мовою: ДЕРЖАВНА УСТАНоВА кНАЦIоНАЛъНИЙ
уковиЙ НСТИТУТ КАР клIшчноi

англlиською мовою: STATE INSTITUTION (NATIONAL

MIKA м.
х нАук укрАiн

R (ТНЕ M.D. ESKO INSTITUTE ОF
CLINICAL А RATIVE MEDICIM ОF

NAL ACAD ICAL SCIEN
2.2.Скорочене найменування Щентру:

украiЪсъкою мовою: ДУ (НАЦIОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР IM.
АКАД. М.Д. СТРАЖЕСкА НАМН УКРАiНИ):

аНГЛiЙСЬКОЮ МОВОЮ: SI <NATIONAL SCIENTIFIC CENTER NAMED

2.3.Мiсцезнаходження I_{eHTpy: 03 1 5 1 , м. Киiв, вул. Святослава
Хороброго,5.

3. Юридичний статус IdeHTpy.
З.1. I]eHTp е юридичною особою, мас самостiйний баланс, круглу

печатку зi cBoiM наЙменуванням, iншi необхiднi печатки та штампи, рахунки
У нацiональнiй та iноземнiй валютi, вiдкритi вiдповiдно до законодавства
Украiни, а також може мати товарний знак, зареестрований в установленому
порядку, прапор, герб, емблему, веде дiловодство та бухгалтерський облiк
згiдно iз законодавством Украiни.

Центр мае право укJIадати угоди, набувати майнових та немайнових
прав, нести вiдповiдальнiсть, бути позивачем i вiдповiдачем у судi вiдповiдно



до законодавства.
3.2. I-{eHTp несе вiдповiдальнiсть за своТми зобов'язаннями в

установленому законодавством порядку.
3.3. ,Щержава та НАМН Украiни не вiдповiдають за зобов'язанням

Щентру, а Щентр не вiдповiдас за зобов'язаннями держави та НАМН Украiни,
KpiM випадкiв, передбачених законодавством.

3.4. Щентр е неприбутковою установою.
3.5. I]eHTp створений та дiс з метою проведення наукових та клiнiчних

ДОСлiдЖень, спрямованих на отримання та використання нових зIIань у
ВiДпОвiДних напрямах медицини, доведення наукових знань впровадження до
ПракТичного використання та пiдготовки висококвалiфiкованих наукових
Кадрiв та лiкарiв. Розробляе та впроваджус HoBi методики дiагностики i
лiкУвання, забезпечуе надання високоспецiалiзованоi медичноi допомоги на
ocHoBi iнновацiйних технологiй.

З.6. I_{eHTp входить до складу вiдповiдного вiддiлення НАМН
Украiни. Належнiсть I-{eHTpy до вiдповiдного вiддiлення НАМН Украiни,
ПеРеВеДення I]eHTpy з одного вiддiлення НАМН Украiни до iншого визначае
Президiя НАМН Украiни за поданням (клопотанням) вченоi ради I]eHTpy та
за погодженням з вiдповiдним вiддiленням (вiддiленнями) НАМН Украiни.

З.7 . Центр пiдлягас обов'язковiй державнiй атестацiТ в порядку,
визначеному законодавством.

3.8. I]eHTp не рiдше одного разу на п'ятъ poKiB звiтуе про свою наукову
i науково-органiзацiйну дiяльнiсть перед вiдповiдним вiддiленlrям НАМН
Украiни або Президiею НАМН Украiни в разi потреби.

4. OcHoBHi завдання f|eHTpy.
4.1. Основними завданнями Щентру е вивчення акту€tльних проблем

ПаТОГеНеЗу, дiагностики, лiкування та профiлактики серцево-судинних
захворювань, ревматичних хвороб, коморбiдноi патологii внутрiшнiх
органiв, фундаментальнi i клiнiчнi дослiдження генетичноi та регенеративноТ
медицини та ik iмплементацiя в клiнiчну практику, що забезпечуетъся
шляхом:

4.1.1. Проведення фундамент€tпьних та прикладних наукових
ДослiДжень з iнновацiйних напрямкiв медичноi науки за профiлем дiяльностi
з метоЮ одержаннrI нових наукових знань та ix використання для практичних
цiлей.

4.1.2. Створення наукового продукту за результатами наукових

дослiдженъ, методiв дiагностики i лiкування, винаходiв, стандартiв та
протоколiв (cTaTTi, тези, монографii', пiдр)^-tники, довiдники, посiбники,



тощо) та розробки методичних документiв з впровадження науково-

дослiдних розробок в практичну дiяльнiсть, як установ НАМН УкраIни, так i
закладiв охорони здоров'я iншого пiдпорядкування.

4.|.З. ПровадженнrI дiяльностi з медичноi практики, надання
високоспецiалiзованоi лiкувально-дiагностичноi допомоги населеннIо
Украiни на базi клiнiчних, полiклiнiчних та амбулаторних пiдроздiлiв

Центру.
4.1.4. Проведення науковоi експертизи. Пiдготовки шIляхом для

органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств,

установ, органiзацiй i громадян науково-експертних доповiдей, висновкiв,
iнформацiйних, аналiтичних та прогностичних матерiалiв, пропозицiй та

рекомендацiй з проблем розвитку медичноi науки та охорони здоров'я.
4.1.5. Пiдготовки наукових кадрiв вищоi квалiфiкацiТ через

iHTepHaTypy, спецiалiзацiю, магiстратуру, аспiрантуру, докторантуру,
тематичнi курси удосконаJIення та KypciB стажування на робочому мiсцi.

4.|.6. Забезпечення високоi якостi наукових дослiджень,
систематичного накопичення i узагальнення наукових результатiв, створення

умов для реалiзацii творчих можливостей наукового колективу та соцiальний
захист працiвникiв.

4.|.7 . Збереження i розвитку HayкoBoi iнфраструктури.
4.1.8. Iнформування широкоТ громадськостi про результати свосi

дiяльностi.
4.|.9. Формування базису персонiфiкованоi генетичноi медицини, яка

основана на прогностичному i профiлактичному принципах, на використаннi

фармакогеномiки, фармакогенетики в клiнiчнiй практицi, в розробцi
iндивiдуалiзованих принципiв лiкування.

4.1.10. Виконання молекулярно-генетичнi дослiджень механiзмiв

розвитку спадковоТ патологiй.
4.1.1 l . Розробки i впровадження iнновацiйних методiв ранньоi

дiагностики, дослiдження впливу генетичних факторiв, що детермiнують та
модифiкують формування фенотипу спадкових метаболiчних захворювань,

дJuI под€rльшоi ik корекцii.
4.1.I2. Вивчення процесiв, якi вiдбуваютъся в органiзмi на

молекуJIярному i клiтинному рiвнях при регенерацii органiв та тканин для
ефектlrвного використання досягнень регенеративноi медицини.

4.|.l3. Виконання фундамент€tJIьних дослiдженъ стовбурових клiтин,

розвитку дослiджень застосування стовбурових клiтин для цiлей клiтинноi
терапii та регенеративноi медицини, для корекцii спадковоi патологii i
найбiльш поширених захворювань людини.



4.1.|4. Розроблення пiдходiв та пошуку засобiв активацii, мобiлiзацiТ
аутологiчних стовбурових клiтин.

4.1.15. ,Щослiдження нових доступних та безпечних джерел
аутологiчних стовбурових клiтин для трансплантацiТ.

4.|.16. Центр i його HayKoBi працiвники приймають участь в

мiжнародних клiнiчних дослiдженнях. Лiкарi-спецiалiсти I_{eHTpy можуть
бути залученi до виконання науково-дослiдних робiт, в тому числi
мiжнародних клiнiчних та фундамент€uIьних дослiджень.

4.1.17. Здiйснення, вiдповiдно до законодавства та цього Статуту,
повноваження щодо оперативного управлiння нерухомим майном.

4.1.18. L{eHTp створюс або бере участь у cTBopeHHi в установленому
законодавством порядку науково-навчаJIьних, науково-дослiдних об'еднань,
виступае засновником або спiвзасновником господарських товариств,

державних пiдприемств з внесенням до статутного капiталу майнових прав
iнтелектуальноi власностi, забезпечуе розпорядження корпоративними
правами.

4.\.l9. Участi в розробцi юридичних та етичних засад застосування
стовбурових клiтин i регенеративних та генетичних технологiй в медичнiй
практицi.

4.2. I-1eHTp вiдповiдно до основних завдань:
4.2.I. Розробляе ocHoBHi HayKoBi напрями дiяльностi Щентру i подас ix

на затвердження Президii НАМН Украiни.
4.2.2. Органiзуе та проводить науково-дослiднi роботи вiдповiдr{о до

затверджених основних наукових напрямiв дiялъностi та поточних
(щорiчних) планiв наукових дослiджень.

4.2.З. У разi визначення I_{eHTpy головною установою з виконання

,Щержавноi цiльовоi програми - створюс умови щодо реалiзацii вiдповiдних
завдань програми установами НАМН Украiни.

4.2.4. Вiдповiдно до законодавства проводить реестрацiю науково -

дослiдних робiт, що виконуються, подае науково-технiчну iнформацiю та

документацiю про виконання науково-дослiдних робiт у вiдповiднi органи
iнформацii, органiзовуе i забезпечуе своечасне використання у своТй роботi
вiтчизняних та зарубiжних науково-iнформацiйних MaTepi алiв.

4.2.5. В установленому порядку здiйснюе дii щодо охорони,
використання та захисту прав на об'скти права iнтелектуальноi власностi,

cTBopeHi при здiйсненнi своеi дiяльностi.
4.2.6. Спiвпрацюе з центральним органом виконавчоi влади у галузi

охорони здоров'я та закладами охорони , здоров'я; iншими державними



структурами i громадськими органiзацiями; взасмодiе з науковими

установами, що входять до складу НАМН Украiни; забезпечуе органiзацiю
наукових KoHTaKTiB на мiжнародному piBHi.

4.2.7. Бере участь у виконаннi соцiальних замовлень, спрямованих на

розв'язання наЙважливiших проблем розвитку держави в галузi охорони
Здоров'я (вiдповiдно до затверджених в установленому законодавством
порядку державних цiльових програм), створення нових медичних
технологiй.

4.2.8. Вивчае, аналiзуе та узагальнюе досягнення cBiToBoi науки за
вiдповiдним напрямом i визначае можливостi ik використання в теоретичнiй i
практичнiй медицинi.

4.2.9. Бере участь у конкурсах наукових проектiв i конкурсах на
отриманнrI грантiв, у тому числi мiжнародних конкурсах, за результатами
KoHKypciB забезпечус виконання вiдповiдних робiт i заходiв.

4.2.10. Проводить форуми, конференцii, наради, симпозiуми,
ВИсТаВки, маЙстер-кJIаси, науково-практичнi школи, в тому числi мiжнароднi
та з мiжнародною участю.

4.2.|1. Здiйснюе заходи щодо проведення Нацiональних конгресiв
Кардiологiв УкраiЪи, Нацiоналъних конгресiв ревматологiв УкраiЪи,
Нацiональних конгресiв з генетичноi та регенеративноi медицини та iншi
заходи згiдно з планом роботи I]eHTpy.

4.2.12. Виступае в установленому законодавством порядку
засновником наукових журналiв та наукових видань.

4.2.13. Щентр здiйснюе дiяльнiсть з придбання, перевезення,
зберiгання, вiдпуску, використання та знищеннrI наркотичних засобiв,
псID(отропних речовин, включених до таблиць II i Ш Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, та прекурсорiв, включених
.ro таблицi IV Перелiку, за наявностi в нього лiцензii на здiйснення
вiдповiдних видiв дiяльностi в порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB
Украiни (стаття 21 Закону Украiни кПро наркотичнi засоби, психотропнi

речовини i прекурсори>).
4.2.|4. Надае платнi послуги на договiрнiй ocHoBi пiдприсмствам,

органiзаuiям тощо i фiзичним особам як резидентам, так i нерезидентам,
на}rково-методичного та iнформацiйного характеру, передбачених чинним
зilконо.f,zlвством.

4.2.15. Забезпечуе розмiщення на власному веб-сайтi та cTopiHкax в

соцiаъrпо< мережах iнформацii про ocHoBHi HayKoBi напрями, структуру та

рез.ч.rьтати дiяльностi Щентру, здiйснюс реryлярне оновлення зазначеноТ

iнфрrrачii, а також сприяе висвiтленнц, в засобах масовоi iнформаrliТ та



соцiальнID( мережах вагомих досягнень i важливих подiй в жиггi I_{eHTpy та
iншло< наукових i науково-практичних матерiалiв.

4.2.16. Проводить конкурси на замiщення вакантних посад наукових
працiвникiв та ix атестацiю.

4.2.17. Може утворювати у порядку, встановленому законодавством
украiъи, спецiалiзованi вченi Ради iз захисту дисертацiй за спецiальностями
вiдповiдНо до основних наукових напрямiв дiяльностi L{eHTpy.

4.2.18. Засновуе в порядку, встановленому законодавством, заклади
вищоi освiти для пiдготовки фахiвцiв за рiзними квалiфiкацiйними рiвнями, в
To}ry числi спецiа_гriста, магiстра, доктора фiлософiт та доктора наук.

4.2.19. Провадитъ освiтню дiяльнiсть у сферi вищоi освiти, нада€
ocBiTHi послуги шляхом пiдготовки фахiвцiв за рiзними квалiфiкацiйними
рiвнями вiдповiдно до Закону Украiни кПро вищу ocBiTy>, в тому числi через
iHTepHarypy, магiстратуру, спецiалiзацiю, аспiрантуру, докторантуру та курси
ч-т8ж/в8ннrI, вживас заходiв щодо пiдвищення квалiфiкацii наукових та
,,lе.]IIчнIIх працiвникiв, сприяс розвитку науковоI складовоi у сферi освiти та
зацценню тапановитоТ молодi до науковоi дiяльностi.

4.2.20. Здiйснюс в установленому порядку навчання за програмами
пiс,-lядипломноi освiти з метою перепiдготовки наукових працiвникiв та
спецiалiстiв, а також утворюс спiльно з унiверситетами, iншими закладами
вltщоi освiти спецiалiзованi кафедри для пiдготовки фахiвцiв за
ква"riфiкацiйним piBHeM спецiалiста, магiстра, доктора фiлософiТ та доктора
:l З\'К.

1,2.2l. Спiвпрацюе з фаховими професiйними органiзацiями,
t безперервноi-!о\lа-]сЬкими товариствами, асоцiацiями щодо провадження

,,:е-]llчноi освiти та проведення науково-практичних заходiв.
4.2.22. Розмiщуе, вiдповiдно до договору укладеного з iншою

Еаyковою установою або закладом вищоi освiти, cTpyKTypHi пiдроздiли
(КафДРИ, Лабораторii), що провадять наукову та освiтню дiяльнiстъ на базi
щентру або навчального закладу вiдповiдно до ocBiTHix програм та тематики
EayKoBID( дослiджень.

4.2.2З. РОЗРОбляе структуру i штатний розпис у межах наявних коштiв
i затвердхryе його в установленому порядку в НАМН Украiни.

4.2.24. Самостiйно розподiляе та використовуе визначене йому
фiнансl.вання та асигнування по видах витрат, якi затверджуються у
вiддовiдпостi з дiючим законодавством.

4.2.25. Здiйснюе оплату працi та визначас соцiальнi та трудовi гарантiТ
пршЬшсiв згiдно дiючого законодавства Украiни.

4.2.26. Укладае угоди i договорg про наукове спiвробiтництво з



юридичними особами, в тому числi iноземними й мiжнародними, бере участь

у виконаннi мiжнародних наукових та науково-технiчних програм i проектiв

в порядку, встановленому законодавством.
4.2.27 . Проводить наукову i науково-методичну експертизу лiкарських

засобiв та виробiв медичного призначення, апаратiв та приладiв.

4.2.28. Бере rrасть } дiяльностi наукових товариств, асоцiацiй, спiлок i
союзiв, в тому числi iноземних та мiжнародних, на правах ix членiв, веде iншi

форми спiльноi дiяльностi вiдповiдно до законодавства УкраТни. За

llогодженнrlм з НАМН УкраIни може входити до об'сднань Iоридичних осiб з
\lетою виконання cBoix статутних завдань iз збереженням статусу юридичноТ

особи та фiнансовоi самостiйностi.
4.2.29. Бере участь в багатоцентрових мiжнародних та вiтчизняних

rослiдженнrlх лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення.
4.2.З0. Виступае засновником та спiвзасновником господарських

:овариств та бере участь у формуваннi статутного капiталу таких
.осподарських товариств виключно шляхом внесення до нього прав

:нтелекryальноi власностi, виключнi майновi права на якi зберiгаIоться за

Щентроlr.
4.2,З|. Здiйснюе будiвництво, реконструкцiю, а також капiтальний

эе}lонт cBoik основних фондiв, об'сктiв наукового, житлового та iншого
:,.цiа-lьно го призначення.

+.].32. Надас платнi послуги за перелiком, визначеним

:,:.{оно_]авством для бюджетних наукових установ, та, вiдповiдlло /lo ста,гуту

---eHTpr. як .]ля юридичних, так i фiзичних осiб.
-+.].jЗ. Може здiйснювати дiяльнiсть в межах державно-приватного

_:РТНеРСТВа.

-i.3. I_{eHTp мас право наукJIаденнrI договорiв оренди майна, у ToruIy числi

_-D\\о\:t]го. що облiковуеться на iT балансi, а також договорiв на продажу майна в

=,^,зяJц,. встановленоIчIу законодавством УкраiЪи за погодженням з IIрезилiсrо

:\\Н }-:9аТни.

-1. j. I_{eHTp мас право на медичну I]рактику та на/]аlIня

:,: J t-lKoC ] ецiалiзованоТ медичноТ допомоги.

5. Струкryра Щентру.
-<,1. Структура та штатний

- _ ЗНtrЗ..3НО}IУ ПОРЯДКУ.

-< ]. Що структури I-{eHTpy

-. -][rз - _. .;1. Iнститут генетичноi
:. .."., -: _ етIlвно-дiагностичний центр,

розпис Центру затверджусться в

входять клiнiка, науково-клiнiчнi
та регенеративноi медицини,

Украiнський ревматологiчний центр,
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Центр фундамент€lJIьних та клiнiко-лабораторних дослiджень, вiддiли,
вiддiлення, лабораторii, вiварiй, науково-допомiжнi пiдроздiли, наукова
бiблiотека та музей, адмiнiстративнi, управлiнськi та iншi cTpyKTypHi
пцроздiли.

5.3. У cTpyкTypi можуть бути cTBopeHi iншi iнститути та центри,
вi/UIiли, вiддiлення, HayKoBi |рупи, навч€шьно-науковi, науково-дослiднi,
Еауково-виробничi, iнформацiйно-методичнi, науково-органiзацiйнi та
Еауково-допомiжнi пiдроздiли, пiдроздiли лабораторно-експериментаJIьних
]ослiджень, лабораторii, аптека, господарськi, iнженернi та виробничi
пrдроздiли та служби, тощо.

5.4. ,.Що складу клiнiки IfeHTpy можутъ входити вiддiли, вiддiлення,
центи, лiкувально-дiагностичнi та допомiжнi пiдроздiли, лабораторii,
fонсультативно-дiагностичнi пiдроздiли, консультативно-експертнi
пцроздiли, консультативна полiклiнiка, тощо.

5.5. .Щля вирiшення окремих завдань можуть утворюватися тимчасовi
BayKoBi (творчi) колективи.

5.6. Центр може створювати фiлii i HayKoBi вiддiлення на правах
ъ-тр}кг/рного пiдроздiлу Щентру, дослiднi виробництва, а також iншi
струсгурнi пiдроздiли без прав юридичноi особи, що дiють за положеннями,
затвердженими HaKutзoM генерального директора пiсля погодження з вченою

раlою Центру та НАМН УкраiЪи.
5.'l. З метою наданнrI доступу до унiкального обладнання для

проведешlя наукових дослiджень за рiшенням Президii НАмн Укратни
Iо]аfггь утворюватися центри колективного користування науковим
обrадпашrям у формi структурного пiдроздiлу L{eHTpy.

5.8. Щентр в межах статутних повноважень та завдань за рахунок
юшгЬ спецфонду мае право купувати цiннi папери, випускати та

рапiзовlъати цiннi папери в порядку, встановленому законодавством
ушiЕн.

5.9. Центр здiйснюе науково-методичне
,lJхованими йому установами i пiдприемствами.

керiвництво

с, } правлiння IdeHTpoM.

: _ - _: - : -;. ..l\1\/ Законом Украiни <Про наукову i науково-техгtiчttу
: - j- _ - ] . Статутом НАМН УкраТни та статутом IfeHTpy.

- Центр очолюс генеральний директор, який дiе згiдтrо чинIIого

- : _ -: - . зе УкраТни та статуту ldeHTpy.
- -. Генеральний директор I_{eHTpy обирас,гься шIляхом таемного
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гоJосуванЕя на зборах колективу наукових працiвникiв та за участю
Ba},KoBID( працiвникiв клiнiчних та лiкувально-дiагностичних пiдроздiлiв
lk,цру на строк, визначеним чинним законодавством Украiъи, з правом
бlтrr переобраним i призначаеться на гiЬсаду Президiсю НАМН Украiни.

6,4, КандIцаТ на посаду генерального директора L{eHTpy мас вiльно
пrодiти державною мовою, мати науковий ступiнь доктора наук i стаж
рбOтИ на посадах наукових працiвникiв та (або) науково-педагогiчних
ЦаЦiВШllСiВ Не МеНШе 10 poKiB та мати спецiалiзацiю корганiзацiя i
ущавлriнrrя охороною здоров'я>>.

б,_i. Не може бути обрана та призначена
.:.:Tt-lP3 11' тому числi виконувачем обов'язкiв

на посаду гешераJIьного
генерuLпьного директора)

--:_.:]},особа, яка:
l t за рiшенням суду визнана недiездатною або дiсздатнiсть якоТ

- _::е j;:

] l ],1аС судимiстЬ за вчинення злочину, якщо така судимiсть не-: '-е:: эбо не знята в установленому законом порядку;
_] з, i:Ho з вироком суду позбавлена права обiймати вiдповiднi посади;
- r за рiшенням суду визнана винною у вчиненнi корупцiйного

-:: - - _1]', шення - протягом року з дня набрання вiдповiдним рiшенням судУ
, ---j 

- l ^-r-rr.. _ _ 9r1.1ll,

-' пiдДавалася адмiнiстративному стягненнIо за корупцiйне
- _ ] _- _,:,, _Uення - протягом року з дня набрання вiдповiдним рiшенням суду

, -j-j -', ]т,_ - ч_,..lll.

l l. Конкурс на замiщеннrl посади генер€шьного дирек'ора I]eHTpy_ 
.' . _ Ь!'я Президiею НАМН УкраТни не пiзнiше, нiя< За ДВа мiсяцi ло- - 1;:_,_! строкУ контрактУ особи, яка обiймаС цЮ посаду, У разi

- -: _ ,-_ ,:,- О припинення повноважень генерчtльного директора L{eHr.py
- , . -, _ _ .,Jошусться протягом тижня вiд дня утворе}Iня BaKaHciT.

Право висунення кандидатури на посаду генераJIьного дирек,гора
- - -: , 'l:-i]Tb Президiя НАМн Украiни, вiдповiднi вiддiлеrrня НАМН

- j :,)зол,'*,iСДgivllКИ Та ЧЛеНИ-КОРеСПОНДеНТИ I]AMIJ УкраТни, вченi рtiди, -' -', "'-ТаНОВ, КОЛеКТИВИ НаУКОВИХ вiДдiлiв наукових ycTaI]oB НДi\4Н
: : - " . эормi письмового подання. Подання надсилаIоться до Президii

_-. ., .:эi'ни.
l ПропоЗицii щоДо претендентiв на посаду генерального директора

шення конкурсу на посаду генера-пъного директора I]eHTpy.
ЦпЕцrекги, якi вiдповiдають встановленим вимогам, вносятъся на розглядfrЁВ I(r;IектиВу наукових працiвникiв та за.участю наукових працiвникiв

ь_
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Нliнiчних та лiкувально-дiагностичних пiдроздiлiв I_{eHTpy протягом 20
fаЛендарних днiв вiд дня закiнчення строку поданнrI документiв на
замiщення BaKaHTHoi посади.

6.9. Претенденти на посаду генерzшьного директора I_{eHTpy

РОЗгJuIдаються на зборах колективу наукових працiвникiв та за участю
8а)rкових працiвникiв клiнiчних та лiкувально-дiагностичних пiдроздiлiв
ЦеНТрУ. Кожен член зборiв колективу наукових працiвникiв може голосувати
тятпе за одну кандидатуру або не пiдтримувати жодноi з кандидатур.

6.10. Вибори вважаються такими, що вiдбулися, якщо на зборах
Пlекгиву наукових працiвникiв та за участю наукових працiвникiв клiнiчних
Та ЛiКУвапьно-дiагностичних пiдроздiлiв I_{eHTpy були присутнi не менше
.IЮХ ТРеТИн фактичноi чисельностi Bcix працiвникiв, що мають HayKoBi
cryTeHi.

б. t l. Якщо кандидат на посаду генер€tльного директора I_{eHTpy набрав
iЪШе 50 вiдсоткiв, а-пе менше двох третин голосiв наукових працiвникiв,

ЦПСУПliХ на зборах колективу наукових працiвникiв загальнi збори
iтrlовiдною вiддiлення нАмн Украiъи можуть рекомендувати Президii
Е{V{Н УкраIни призначити його на посаду, може бути призначений на
DСаДУ або, за наявностi вмотивованих заперечень, оголосити новий конкурс,
rРВЗЕаtIЕвIIш виконувача обов'язкiв генерального директора Щентру на строк
в бЬш як шiсть мiсяцiв.

6-12. Якщо жоден iз претендентiв на посаду генерального директора
ILГГру не набрав у першому Typi бiльше 50 вiдсоткiв голосiв наукових
ТЦЙmfu, присутнiх на зборах колективу наукових працiвникiв L{eHTpy,
rроюшгься другий тур голосування.

б.l2.1. До участi у другому Typi допускаються два кандидати, якi в

Ероч}, rypi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв.
6.12.3. На посаду генерального директора IfeHTpy призначають особу,

fa l' f,p}Toмy Typi набрала бiльш як двi третини голосiв наукових

ТrtвшЬ, присутнiх на зборах колективу наукових працiвникiв цiеi
равпоТ науковоi установи.

б_l]-4. Вибори вважаються такими, що вiдбулися, якщо на зборах

-щý Еа)жових працiвникiв та за участю наукових працiвникiв клiнiчних
В riryвrьньдiагностичних пiдроздiлiв I_{eHTpy були присутнi не менш як

- Цетш фкгичноi чисельностi штатних наукових працiвникiв IfeHTpy.
6_1]5. Якщо кандидат на посаду генерального директора I]eHTpy у

If1:Поцl- црi набрав бiльше 50 вiдсоткiв, аJIе менше двох третин голосiв

ЦЕоЕI щачiвникiв, присутнiх на зборах колективу наукових працiвникiв
kтЕ- за рекомендацiсю загальних зборiв вiдповiдного вiддiлення FIAMH
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Украiни Президiя НАМН Украiни може призначити його ца посаду або, за

E:цBHocTi вмотивованих зацеречень, оголосити новий конкурс, призначивши
виконувача обов'язкiв генер€шьного директора IfeHTpy на строк не бiльш як
шiсть мiсяцiв.

6.1З. Рiшення зборiв колективу працiвникiв I_{eHTpy про обрання

генер€tльного директора Щентру розглядаеться загLпьними зборами
вiддовiдного вiддiлення НАмн Украiни та затверджуеться Президiсю
НАМН УкраiЪи.

6.14. Контракт з обраним генеральним директором I-{eHTpy

!-мадаеться з НацiонЕLльною академiсю медичних наук Украiни в особi
fфезидента Нацiональноi академii медичних наук Украiни в установленому
ц}наченим законодавством Украiни порядком протягом одного мiсяця з дня
!хтвердженнrI Президiею НАМН Украiни.

6.15. Генералъний директор Щентру може бути звiльнений з посади з

ri-lcTaB, визначених законодавством про працю, а також за порушення умов
юЕгрilсгу. Генеральний директор Щентру також може бути звiльнений з

Dсад{ у зв'язку з прийняттям рiшення про його вiдкликання зборами
E;IeIffиBy наукових працiвникiв IfeHTpy. Пiдстави для вiдкликання
пЕЕ€ральною директора I_{eHTpy визначаються законодавством про працю та
сгdI).гOм Щентру.

6.16. Подання про вiдкликання генер€Lпьного директора Щентру може

Qтх внесено на розгляд зборiв колективу наукових працiвникiв та за участю
вътовш( працiвникiв клiнiчних та лiкувально-дiагностичних пiдроздiлiв
tl.r.pу Ee }lенш як половиною статутного складу вченоТ ради Щентру. Збори
ЕrеЕгш}- наукових працiвникiв вважаються повноважними, якщо на них

цсlтпi Ее менш як двi третини факгичноi чисельностi штатних наукових

твтriвшкь Центру. Рiшення про вiдкликання керiвника приймаетъся двома
rрстша}ш mлосiв наукових працiвникiв, присутнiх на зборах колективу

tftтoBш( щшriвникiв Щентру.

, - Генеральний директор I]eHTpy, у межах наданих йому
. -, , _ :: : j:. органiзовус дiяльнiсть Щентру:

вирiшуе питання провадження науковою установою дiяльностi
о fo стаlryтних завдань;

цредставляе наукову установу в органах державноi влади та

riсцевого самоврядування, установах, органiзацiях, пiдприсмствах

-. ..:повiдас за результати дiяльностi IfeHTpy перед НацiональноIо
_ _ : :- :=-I1чнихнаукУкраТни;
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4) видас, вiдповiдно до свосТ компетенцii, накази i розпорядження;
5) визначае функцiональнi обов'язки працiвrrикiв;

6) призначае частину складу вченоТ ради I_{eHTpy;

7) здiйснюе iншi повноваження, передбаченi статутом L{еrlтру,

6.18. Генера-пьний директор Щентру щороку звiтуе перед колективом
..-]тру IIро свою дiяльнiсть.

6.19. Генеральний директор I]eHTpy мае право:

1) розпоряджатися майном та коштами у межах та у спосiб, що
-.:з:баченi контрактом, статутом I_{eHTpy та законодавством;

] ) пре.]ставляти I_{eHTp в органах державноТ влади та органах

- 
"евого самоврядування, установах, органiзацiях, пiлприсмствах

, : -:-l€z{-,нtl зrr форми власностi без окремого на те доручення;

-] r зi:кривати вiд iMeHi Центру поточнi та депозитнi рахугlки в банках

- : .rэ. а1_:\ центр€шьного органу виконавчоТ влади, що реалiзус дер){rавну
- ..1.\\ i сферi казначейського обслуговування бtоджетrtих коштiв у

: -.{1, . ;a .,]новленому законодавством;

- ,. i:-lе-]ати вiд iMeHi I_{eHTpy договори вiдповiдно до закоIIодавства;

-< _]III"I\,1ати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв I]ellTpy,
, -:::.,: ,.: посадовi обов'язки, застосовувати до них заходи заохочення та

_;зltiювати працiвникiв вiдповiдно до положення I_{eHTpy про

] . :. -:- - : та здiЙснювати iншi види стимулювання працi працiвникiв
_.--:,

- -:]звiряти якiсть роботи працiвникiв I_{eHTpy та дiялыliстъ,
- : :: j, -е методичне, органiзацiйне забезпечення та коордиrrацiю

: _ : :. .: HocTi;

: - . '1 ]:-iачати вiдповiдну частину складу вченоi ради L{eHTpy;

: :: : : : .-воТм заступникам та керiвникам структурних rriдроздiлiв

:,: -евати у межах cBoix повноважень накази та розпорядження;
.,, : i шчвати питання фiнансово-господарськоТ дiяльностi I-{eHTpy,

6:0_ Генеральний директор Центру забезпечуе:

I l ryовадження Щентром дiяльностi вiдповiдно до статутних завдань;

, - _.<оефективну наукову та iнновацiйну дiяльнiсть I-{eHTpy, в тоМУ

. _.: --:\ення результатiв ii наукових дослiджень, мiжнародне наукове
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_ - зfобiтнIIцтво;

3) пi:готовку наукових кадрiв в iHTepHaTypi, магiстратурi, кадрiв
, 

-t-li ква-riфiкацiТ в аспiрантурi та докторантУрi;
-l) пi:готовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацii працiвтlикiв

:,_-т\,.
-- 

_лfl\. ', -
5 ) пi-,вltщення квалiфiкацiт лiкарiв на курсах стажування;
6 ) вltконання державного замовлення та iнших договiрних зобов'язitнь

: _ _]]O\f 1

] l -trтимання I_{eHTpoM лiцензiйних умов та умов акредитацiТ
. : .:jbo-H.,. .,овоТ програми;

S t з.,,;;lст прав iнтелектуальноТ власностi на результати науковоТ та

- : -,зо-лз,,,--.lчноi дiяльностi, отриманi за рахунок коштiв деря(авIlого
, _,::еТ\ :

9 r еlf ективне використання майна, закрiпленого за L{eHTpoM,
-:::],1э;.-.я tsII}{ог законодавства пiд час надання в корис,гуваlння iншtим

. . 1.1,: з;-]-зченого майна;

10 ) подання НдМН Украiни: в установленому порядку звiтностi про

за I_{eHTpoM, зокрема майна, наданого уIорЕстzlнЕя майна, закрiпленого

рпст}rваIIня iншим особам;
_ _ -t-lтрI{м&ння умов статуту I-{eHTpy та колективного договору;
. - j;\IlcT iнформацiТ вiдповiдно до законодавства;
_ -: _]отримання I_{eHTpoM вимог законодавства, забезпс.lеtlня

, ,:j.*.:-: з \,становленi строки вимог контролIоючих оргаrriв у сферi
_ - - - j::.,,::' :iяльностi, а також вимог НАМН УкраТни;

' - r,..1ття заходiв до вдосконаJIення управлilrня I-{eHTpoM, змiцнення
:: - _:. -. _.-:lo.]apcbKoiта трудовоiдисциплiни;

. r : ворення на-пежних умов працi вiдповiдно до вимог

, ] _ - :: : : ]. f отримання прав працiвникiв вiдповiдно до законодавства tlpo

] ,...ьове та ефективне використання коштiв державного бюджету;

17) свосчасне та у повному обсязi виконання I-{eHTpoM зобов'язань

Iерrавшм бюджетом та державними соцiальними фондами;
l t ) вжонання кошторису доходiв i видаткiв Щентру;
19) шггя у межах cBoix повноважень заходiв до запобiгання проявам

-. lенеральний директор L{eHTpy вирiшуе iншi питання, що згiдно
_ -:;тво}{, статутом I-{eHTpy i контракту напежатъ до його
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tо}шетенцii.

6.22. Генеральний директор установи мае 4 заступникiв, iз Них: З

ваlховоi роботи, з науково-клiнiчноi роботи та заступникiв по наПряМКам, ЯКi

прЕзначаються за погодженням з Президiсю FIАМН Украiни.
6.23. Враховуючи напрямки дiяльностi, за наказом генер€tлЬноГО

IЕрекгора з числа спiвробiтникiв Щентру для ix виконання ДоДаТКОВО беЗ

DIL-Iати можуть бути призначенi заступники генерального ДиРеКТОРа З

Ётlовiдrrими функцiона-пъними обов'язками.

6.24. Заотупник генер€lлъного директора з науковоТ роботи
rрsзначаеться генеральним директором за погодженням iз Президiею FIАмн
}-праiни, з tшсла спецiалiстiв, якi мають вчений ступiнь доктора МеДИЧНИХ

чIL досвiд HayKoBoi роботи не менше 10 poKiB i пiдпорядкоВУСТЬСЯ

]Еяерать ному директору.
Застlтlник генералъного директора з науковоТ роботи несе

. _:.-*.з..сть за науковУ роботУ iнститутiв, наукових центрiв, вiддi"lriв,

_ . .;:. _збораторiй та науково-допомiжних пiдроздiлiв I]cHTpy у
. " . :. - _ . - .: iз встановленим розподiлом обов'язкiв; органiзус роботу згiДНО

: .:.1.1 jf,конодавства про охорону працi та положенням, затВерДЖеНИМ
-- -.,,\\1НУкраТни.

:,,_-.. __-{IIк генераJIьного директора з науковоТ роботи забеЗпСЧУе

_ . - : .:з\ ковими установами, що входятъ до складу HAI\4H, участь
_ ззобцi та виконаннi державних цiльових програм, оргаrriзовус
j"цiональних конгресiв та конференцiй, а також органiзацtйно-

, ,.,:rtl]iB L{eHTpy в областях УкраТни з метою втiленttя резУльтатiв
: ] . ,: _,,,1ок I_{eHTpy, нацiональних настанов та протоколiв,

- --- 
_-..1К ГенераJIЬНоГо ДирекТора з наУковоТ робо'ги забезпечУе

- - ] \1еДИчниМИ професiйНИМи об'сднанНяМИ' асоцiацiями,

_ ] _ -lерацiсю медичних товариств .

-] :r:;rпник генераJIьного директора з науково-клiнiчrrоТ роботи
] - . . енераJIьним директором за погодженtlям iз Презиztiсю I IлN4LI

- - 1J.la спецiалiстiв, якi маютЬ вчений ступiнь доктора або

_- :-.1чнI{х наук, досвiд роботи в сферi управлiння охорони
: : . _ --.,-,е 10 poKiB i пiдпорядковуеться генеральному директору.

- j.i:{ генераJIьного директора з науково-клiнiчноТ роботи несе

- ,; за якiсть консультативноТ та лiкувально-дiагноСти,tноТ

-:;1х пiдроздiлах I_{eHTpy, експертизи працездатнос,гi хворих та
: : зэбi.riтацiТ.

_ -,l_.: генер€шьного директора з науково-клiнiчllоТ роботи
_ _.:ганiзацiю i дисциплiну працi медичних працiвникiв,
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Dрганiзацiю ik диспансеризацii, керуе роботою тарифiкацiйноТ KoMicii, яка

Еrначае заробiтну плату медичним та iншим працiвникам Щентру.
Заступник генералъного директора з науково-клiнiчноi робОтИ

frезпечуе спiвпрацю IfeHTpy з центраJrьним органом виконавчоi влади У
гацзi охорони здоров'я та закладами охорони здоров'я в областях УкраiНИ;

iпшtми державними структурами i громадськими органiзацiями.

6.26. Учений секретар призначаеться генер€IJIьним директором За

Dmдженням iз Президiею НАМН Украiни з числа спецiалiстiв, якi МаЮТЬ

вешrй сryпiнь доктора медичних наук або кандидата медичних наук, ДОСвiД

lаътовоi роботи не менше 5 poKiB i безпосередньо пiдпорядковУСТЬСЯ

rЕаерaльному директору та заступнику генерального директора з науковоi

роботи.
Учешй секретар Щентру очолюс пiдготовку пропозицiй щодо

Ерспективню( та рiчних планiв наукових дослiджень та розробок, здiйСНЮе

ЕЕтроль за скJIаданням i своечасним поданням ycix планiв наукових РОбiТ,

чтовID( звiтiв, готуе засiдання вченоi ради I_{eHTpy та веде fi докУмеНТаЦiЮ,
rгiйсшос контроль за виконанням навч€tJIьних планiв аспiрантiв Та

пrmраrггiв, забезпечуе проведення ik атестацii.

6.27. ,Щиректор клiнiки (головний лiкар) призначаетъся генераЛЬнИМ

пtrвкторо}r з числа спецiалiстiв, якi мають вчений ступiнь докТОРа абО

Ептпjlата }tедичних наук, досвiд роботи в сферi управлiнrrя охорони

шров'я Ее менше 5 poKiB i безпосередньо пiдпорядковуеться генеРалЬнОМУ

-trеlпор!,.
.i[прmор клiнiки несе вiдповiдальнiсть та керуе консультативними та

;фъаънь:iагностичними пiдроздiлами I]eHTpy, органiзовуе iх рОбОтУ Та

з|стгшн1- в.заемодiю з iншими структурними пiдроздiлами.

,itпprtTop клiнiки вживас заходiв та несе вiдповiдалънiсть ЩОДО

jсзпечеЕЕ.я кгliнiчних пiдроздiлiв Щентру лiкарськими засобами, вИРОбаМИ

-гFqrrою 
призначення, дiагностично-лiкувЕlJIьною технiкою, ЗаСОбаМИ

I-lвý- та комунiкацii, розхiдними матерiалами та iHBeHTapeM,

Ехiфiýoваlтв-чи працiвниками та забезпечус ik професiйниЙ рОЗВИТОК.

_ :, -;-, -, :.зt]рOння на робочому мiсцi в кожному структурному пiдроздiлi

: -: :- : __]повiдно до нормативно-правових aKTiB, а також забезпечус

_ __|::--:; ],i\lог законодавства щодо прав працiвникiв у галУзi охоронИ

_ _ . - . - :.it-iго режиму клiнiчних пiдроздiлiв та допомiя<них пiдрозltiлiв

:',]t)ЧIi напрямки дiяльностi за наказом геFIерапъного директора
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Ед,\пь бути призначенi заступники директора клiнiки (головний лiкар) iз

iтповiдшrми функцiональними обов'язками.
6.28. У разi вiдсутностi генер.lлъного директора його обов'язки

rrоЕус зilступник з науковоi робЬти. За вiдсутнiстIо генер€tпьного дирекТора
r йою зitступника з науковоi роботи обов'язки виконус iнший заступник За

шо:iкенЕям з Президентом НАМН Украiни.
6.29. .Щиректори iнститутiв та центрiв обираються за конкурсом

iою раfою Щентру тасмним голосуванням, призначаються генер€tльниМ

xтopo}r за погодженням вiдповiдного вiддiлення НАМН Украiни
б.30. Ъвiдуючi (керiвники) наукових пiдроздiлiв, вiддiлiв, вiддiлень,

,. . :: 3 \-становленому порядку.
. . _:aHi за конкурсом директори iнститутiв та цснтрiв, завiдувачi

_,::\ ються вiдповiдними вiддiленнями НАVIН УкраТrrи. обранi за

:: _ ]\ ючi вiддiленнями, лабораторiями, гсlловнi, провiднi, старrпi

-: : _ эl та молодшi HayKoBi працiвники, з яким укладено трУдовий

_ - ::,:]начений строк, пiдлягають перiодичнiй атсстацiТ вiдповiJ(ltО

. :: _- но.]авства Украiни.

] - - ..зна рада Щентру.
] - Зчена рада (далi вр) центру е колегiальним органом
, : :,,.-it]вою i науково-технiчною дiяльнiстю r\eнTpy, який вИкоI{Ус

:---_]орадчi функцiI.
: _ _ :,i.-lькiсний склад членiв ВР центру визначаеться статутом

. : ,знтру. Не менш як три чвертi складу ВР обираIоться таемIJим

_ : ,,5opiB наукових працiвникiв, а решта членiв прLIЗнаЧаIоТЬсЯ

.. :-,1К0 ЦенТрУ. Керiвник ЦенТрУ' його ЗасТУПНИк з I1aytcoBoi

_ -,:.l секретар центру е членами ВР центру за посадоIо. ГОЛОВа,

rатfЕхи та r{ений секретар ВР обираються тасмним голосуванням з

=шiв. ,Що складу ВР центру також входять голова ради молодих

1в



KIIID( або iншого об'сднання молодих вчених центру та керiвник ПерВинноТ

црофпiлковоi органiзацii (профспiлковий представник) центру.

6.З4.3. ,Що виключноi компетенцii ВР центру н€шежатъ питання ЩоДо:

l) визначення стратегii розвитку центру та перспективних напрЯМiВ

qтовоi i науково-технiчноi дiяльностi;
2) проведення науковоi i науково-технiчноi оцiнки теМаТиКИ Та

рътатiв науково-дослiдних робiт;
3) затвердження поточних (щорiчних) планiв наукових дослiДЖеНЬ i

Еътово-технiчних (експеримент€uIьних) розробок;
,) улосконаJIення та розвитку структури центру;

) затверлження тем дисертацiй здобувачiв вищоi освiти на треТЬОМУ

о-ЕаукоВому) та науковому piBHi вищоi освiти i призначення

х керiвникiв (консультантiв);

б) зiIтвердження результатiв атестацii
rгiц доlсгорантiв, здобувачiв та результатiв

наукових працiвникiв,

конкурсу на BaKaHTHi

цrrовш працiвникiв;
) вЕс)rвання видатних наукових праць для присудження премiй,

та iкпrих видiв вiдзнак, у тому числi мiжнародних;

) прпсвоення працiвникам центру рiшень на затвердження до

iнor- rолегii центрального органу виконавчоi влади, що забезпечус

EBl та реа_тriзуе державну полiтику у сферi науковоi i науково-
: - r.-t]CTil порушення клопотання про присвоення почесНиХ ЗВанъ;

- :;]:'Дення рiчних звiтiв про дiяльнiсть центру та фiнансових

!-Iэа.,Iення рiшення про розмiщення власних надходжень у
IE( органах центр€шьного органу виконавчоi влади, що реалiзуе
птiтшсУ у сферi казначейського обслуговування бюджетних

l башсiвських установах державного сектору;

l

-ження перелiку професiй i посад центру, на яких може

гнlчкий режим робочого часу та дистанцiйний режим працi.

.r.la.f, ВР обирасться на три роки i затверджуеться Президiею

:..:._+а та ротацiя членiв ВР проводиться не частiше одного разу
,rбуггi iз складу ВР протягом року окремих if членiв ВР
шсliонувати i позачергово перезатверджувати iT склад не

'ЕIастъ в засiданнi Вр осiб, якi не е ii членами, здiйснюстъся за

}lовим запрошенням керiвництва Вр.
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6.З4.7. }/часть у роботi ВР iI членiв та iнших осiб, що залучаються до
: * rння окре\Iих доручень, пов'язаних з роботою ВР, е безоплатноIо.

б.31.8, Ч,lени ВР центру одночасно можуть бути членами ВР irrrпих

_ - _ ];.\ \,станов та вищих закладiв освiти.
5,]].9. Регламент роботи ВР затверджусться на iT засiданrri вiдlкри,гим

, - . з]ння\l, П-тан роботи ВР, що мiстить перелiк питань для розгJIяду та

:.:i-ань. складасться, як правило, на piK i узгоджуеться rra засiданнi
' - -..Я ЧоГt-l ЗеТВерДжУеТЬся головою ВР.

:.-i-. _ rr. Засiдання ВР центру проводяться в робочий час i, як правило,
_ -- _-_,-:: . - _,з-,;. _]Hl тижня вlдповlдно до капендарного плану. Засiдаrrня

::-. ьai. якщо на ньому присутнi не менш двох третин спискового
_ _. -- з,t.з ЕР, Порядок голосування щодо вирiшення окремих питань на

. ---. З? зaтановлюеться, як правило, вiдкритий, якщо це не супереLrиТЬ
j :,.1j.;iвним документам. Рiшення вважають прийlIятим, якUIо за

-: - _.-_;rc бiльшiсть членiв ВР, присутнiх на засiданнi, якщо iнше

: - _ 1 j]._ _ спецiальними документами.
_ _,- . Го_rова ВР може тимчасово делегувати повноваження голови,

- _ - . - Не дозволяеться органiзовувати ,га проводити засiданняl ВР
: .,. ]е if голови, а при вiдсутностi голови i при передачi Його

: _ - - : -::Т\ПНИКУ-ЗаСТУПНИКаГОЛОВИ ВР.
- : Зl,:iнIr перелiку питань, що заздалегiдь регламентованi пла}IоМ

- _ ,:::]юються членами ВР шляхом вiдкритого голосування на
- 

-..' бl,дь-якого члена ВР або if керiвництва.

- Р,_lзгляд кожного питання на засiданнi ВР повиIIен

-: _:i{I"1няттям вiдповiдного рiшення, яке оформ:rrоСТЬся
] -,е.-lня ВР вступас в силу тiльки пiсля його затвердя(еНня

. , . _._. ВР або заступником, що головував rla засiданlIi. Рiulснtlя
: . -.:\1 для спiвробiтникiв центру. Для керiвниrцтва цеrll,ру

: :эко\,Iендацiйний (дорадчий) характер. OKpeMi рiшення ВР
- .: _;lся у формi наказу (розпоряджеr,rня) керiвника цеI-Iтру

- -- 1].:.]\. що випливають з вимог статуту центру, прав керiвника

э.. - iB. що регламентують його дiяльнiсть.

. * ::.._1a \Iатерiали та розглядас Тх на своiх засiданllях як окреМе

--:.ональну вiдповiдальнiсть за роботу BI) несе директор

: _ r] .]одаткового сприяння дiяльностi L{errTpy, виключно за
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пропозицiею вченот ради Ц."rр} та наступним рiшенням Президii нАмн
УкраiЪи, при I_{eHTpi може створюватися наглядова рада, у тому числi iз
запученням iноземних вчених, яка дiе згiдно з положенням, затвердженим
Президiею НАМН Украiни вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

6,з6. Для спрИяннЯ здiйсненнЮ та розвитку наукових дослiдясень
молодиХ вчених, забезпечення захисту ik прав та iHTepeciB в Щентрi
утворюеТься рада молодиХ вчених, яка е колегiальним виборFIим дорадчим
органом, що об'еднуе молодих вчених I-{eHTpy та дiс вiдповiдно до
положення про цю раду, затвердженого генерzLльним директором Щентру
пiсля погодження з вченою радою I_{ентру.

6,36,1.Рада молодих вчених L{eHTpy здiйснюс свою дiяльнiстъ з метоIо
забезпечення активнот участi молодих вчених I_{eHTpy у проведенlлi наукових
дослiджень, а такоЖ предстаВництва, захисту i реалiзацii ixrrix прав та
iHTepeciB.

6.3б.2.Щентр,

дiяльностi та може
молодих вчених.

6.з7. Yci громадяни, якi своею працею беруть участь у дiяльностi
науковоi установи нАмН УкраiЪи на ocнoBi трудового договору, yTBopIoIoTb
трудовиЙ колектив HayKoBoi установи нАмН Украiни.

6.37.1. основною органiзацiйною формою здiйснення трудовим
колективом cBoik повноважень е загальнi збори трудового колективу.

Рiшення заг€UIьних зборiв трудового колективу приймаються
вiдкритим голосуванням бiльшiстю голосiв членiв колективу, присутнiх на
зборах.

6,з7.2. Виробничi, трудовi i соцiальнi вiдно си|lи трудового колективу
з I_{eHTpoM реryлюються колективним договором, який укладаеться
генерzLльним директором з профспiлковою органiзаrдiсю L{eHTpy вiдгlовiдно
до Закону УкраiЪи <Про колективнi договори i угоди>.

6.з7.з. Що повноважень трудового колективу L{eHTpy належить:
1) делеryвання наукових працiвникiв для участi у сесiях загаJIьних

зборiв нАмн Украiни з правом ухвального голосу (KpiM питань, пов'язаних з
виборами дiйсних членiв (академiкiв), членiв-кореспондетrтiв та iноземних
членiв НАМН Украiни);

2) обговорення та схваJIення колективного договору;
3) створення наглядових рад;
4) розгляд питанъ соцiального розвитку, зокрема

полiпшення умов працi, життя та здоров'я, медичного
працiвникiв Щентру та ik сiмей; :.,

при якоМу створено раду молодих вчених, сприяе iT

фiнансувати заходи i проекти, що iнiцiюються радою

включаючи
страхування
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5) затвердження правил внутрiшнього труДвого розпорядкУ;
6) застосування |ромадських стягнень;

7) порушення питань про притягнення порушникiв трудовоТ

дисциплiни в установленому законом порядку до вiдповiдальностi.

Питання, якi входять до компетенцii трудового колективу I-{eHTpy,

вирiшуються трудовим колективом за участю генерального ДирекТоРа

Центру, якщо iнше не передбачено законодавством.

6.38. Bci HayKoBi працiвники, якi перебувають у трудових вiдносиНах

з I_{eHTpoM, утворюють колектив наукових працiвникiв Щентру.
6.38.1. Збори колективу наукових працiвникiв Щентру вважаЮТЬся

повноважними, якщо на них присутнi не менше двох третин фактичнОТ
чисельностi штатних наукових працiвникiв I_{eHTpy, спiвробiтникiв клiнiки,

що мають HayKoBi ступенi та керiвникiв структурних пiдроздiлiв.

6.З8.2. Збори колективу наукових працiвникiв та за участIо наукових

працiвникiв клiнiчних та лiкувально-дiагностичних пiдроздiлiв I-{eHTpy

приймають рiшення:
1) про обрання генер€tльного директора Щентру;
2) про вiдкликання генерuLпьного директора I-{eHTpy;

3) про делеryвання представникiв (кандидатiв наук, докторiв

фiлософiТ, докторiв наук) наукових колективiв I_{eHTpy для участi у ceciT

загапьних зборiв вiддiлення НАМН Украiни з правом ухв€Lпьного голосУ При

о браннi академiка-секретаря вiддiл ення НАМН УкраТни.

6.38.3. Рiшення зборiв колективу наукових працiвникiв IJeHTpy

приймасться двома третинами голосiв наукових працiвникiв, присутнiх На

зборах колективу наукових працiвникiв Щентру.
6.З9. Щентр може мати почесного директора та радникiв. Почесним

директором I]eHTpy Президiсю НАМН Украiни може бути призначениЙ

провiдний вчений пiсля досягнення 65-рiчного BiKy та звiльненl]я з ПосаДи

генер€tльного директора I_{eHTpy, який тривалий час очолював I_{eHTp, ЗробиВ

визначний внесок у науку, органiзацiю наукових дослiджень та розвиток

Щентру.
6.4О. Щiйснi члени, члени-кореспонденти НАМН Украiни пiСля

досягнення 65-рiчного BiKy за ik бажанням моя(уть бути призначенi

генерЕrлъним директором L{eHTpy радниками I_{eHTpy на пiДставi РiШеННЯ

Президii НАМН Украiни.
6.4|. Можливiсть запровадження гнучкого ре}киму робочого часу та

дистанцiйного режиму працi в Щентрi визначасться в колективному договорi

або рiшенням генераJIьного директора I]eHTpy за погодженням з виборним

органом первинноi профспiлковоi органiзацii.
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конкретний перелiк посад Центру, на яких можуть застосовуватися
гнlпtкий режим робочого часу та дистанцiйний режим працi, погоджуеться
вченою радою Щентру.

порядок та умови застосування гнучкого режиму робочого часу та
:истанцiйного режиму працi з обговоренням iх необхiдностi визI{ачаIоться управилаХ внутрiшнього трудового розпорядку IdeHTpy, що регламентуеться
Еаказом по Щентру. 

v

7, Фiнансове та матерiально-технiчне забезпечецня дiяльностi
Щентру.

7,1, ФiНаНСОВе ЗабеЗПеЧення дiяльностi Щентру здiйснюсться за
рахунок коштiв Щержавного бюджету Украiъи, що складаеться з загаJIьного
та спецiальногО (власнi надходЖення) фондiВ державного бюджету, та iT
rtайнового комплексу.

7,2, Фiнансування основноi дiялъностi Щентру здiйснюетъся у межах
видаткiв, передбачених у кошторисах на зазначенi цiлi.

Фiнансування робiт за окремими науковими i науково-технiчними
про|рамами та проектаМи НАМН Украiни, виконавцями яких е I_{eHTp, а
також надання iй грантiв нАмн Украiни здiйснюеться вiдповiдно дозатвердженого в НАМН УкраiЪи порядку.

7.3. ВлаСнi надходження Центру отримуються додатково до коштiв
запшьного фонду державного бюджету i вiдповiдно до законодавства
вкJIючаються до спецiального фонду.

Власнi надходженшI скJIадаються iз коштiв, отриманих в установленомупорядкУ як плата за наданшI послуг I_{eHTpoM згiдно з його основною
:iяbHicTo, вiД додатковоi (господарськоi) дiяльностi, вiд плати за наданнrI
rtafoia в оренду, вiд реалiзацii в установленому порядку майна (kpiM нерр(омого
чаfuiа).

.Що складу власних надходжень
.]ар).нки, благодiйнi внески та кошти, ]

органiзацiй, фiзичних осiб, вiд iнших

L{eHTpy вiдносяться також |ранти,
що I_{eHTp отримуе вiд пiдприемств,
бюджетних установ на виконання

цlJьових програм i заходiв та iншi не забороненi законодавством.
власнi надходження Щентру спрямовуються на виконання статутних

зilвдань та використовуються згiдно з законодавством.
7.4. Центр самостiйно розпоряджаетъся доходами та iншими

над(одженнями, одержаними вiд надання дозволених законодавством
IL-IатниХ послуг. TaKi коШти не можутЬ бутивилученi в дохiд держави.

7,5, ЩенТр викорИстовуе доходи виключно для фiнансування видаткiв
на свое утриманНя, реалiЗацii метИ (цiлей, завданъ) та напрямiв дiяльностi,
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визначених if статутом згiдно законiв УкраТни.

ЦеНТРУ ЗабОРОнясться розподiляти отриманi доходи або Тх частину
серед засновникiв (учасникiв), працiвникiв (KpiM оплати ikHboT працi,
нарахування единого соцiального внеску), членiв органiв управлiння та
iнших пов'язаних з ними осiб.

7.6. L{eHTp, за рiшенням вченоi ради у порядку, встановленому
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, може зараховувати власнi rIадходження,
отриманi вiД плати за поaф", що надаються ним згiдно з основною
дiяльнiстю, благодiйну допомогу, гранти (включаючи кошти, Що надходять
ВiД ВiТЧИЗНЯНИх та iноземних замовникiв для реалiзацiТ наукових, науково-
технiчних та iнновацiйних проектiв), на спецiальнi ресстрацiйrri рахунки,
вiдкритi в територiальних органах центраJIьного органу виконавчоТ влали, що
реалiзуе державну полiтику У сферi казначейського обслуговування
бюджетних коштiв, або на поточнi таlабо вкладнi (депозитнi) рахунки,
вiдкритi в установах банкiв державного сектору.

зазначенi доходи, а також вiдсотки, отриманi вiд розмiщення коштiв
ЦеНТРУ На ВКлаДних (депозитних) рахунках в установах банкiв державного
сектору, включаЮться до фiнансового плану (кошторису) I_{eHTpy i MorKyTb
використовуватися на оплату витрат, пов'язаних iз здiйсненням та
популяризацiею науковоi дiяльностi, оплату працi, придбання майна i його
обслуговування, капiтальне будiвництво та ремонт примiщень тощо у межах
статутн оi дiяльностi I_{eHTpy.

7.7. СКЛаДОвими матерiально-технiчноТ бази t]eHTpy с булiвлi,
СПОРУДИ, ЗеМеЛЬНi дiлянки, комунiкацiТ, обладнання, транспортнi засоби та
iншi матерiалънi цiнностi, нематерiальнi активи, пасивнi доходи (процен,ги,

дивiденди, cTpaxoBi платежi, роялтi), кошти або майно, якi надходять
безоплатно або У виглядi безповоротнот фiнансовот допомоги або
добровiлъних пожертвувань пiдприсмств, органiзацiй та громадян.

Майно, що становить матерiально-технiчну базу I-{eHTpy,
закрiплюеться за ним на ocнoBi права оперативного управлirrня.

7.8. I-{eHTp Мас право використовувати наJIежне йому майно для участi
У ЦИВiЛЬНИх вiдносинах, у тому числi для ведення фiнансово-господарськоТ
дiяльностi, будiвництва об'ектiв наукового та соцiалъного призначення
ВiДПОВiДНО До цiлей його утворення та в межах цивiльноi правоздатностi.

7.9. На НеРУхоМе майно Щентру не може бути звернено стягнення за
претензiями кредиторiв.

7.10. ВiДЧУженнrl нерухомого майна НАМН Украiни, закрiпленого за

ЩеНТРОм, здiЙснюеться з дозволу та за рiшенням Президii НАМН Украiни в

порядку, визначеному законодавством. .
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7.||. Продаж основних засобiв I_{eHTpy здiйснюсться лише на
конкурсних засадах.

7.12. БезоплаТна переДача майНа) яке знаходиться на балансi Щентру,
на баланс iншоi HaykoBoi установи нАмн Украiъи здiйснюсться без
оподаткування, якщо пiдставою для Takoi передачi е рiшення Президii ндмн
УкраiЪи.

7 .|з. Земелъна дiлянка передаеТься L{eHTpy у постiйне користування у
порядку, передбаченому Земельним Yодексом Украiни, i не може бути
вилr{ена (припинено право постiйного користування земельною дiлянкою)
за рiшенням органiв виконавчоi влади або органiв мiсцевого самоврядування
без згоди Президii НАМН УкраiЪи.

Землекористування здiйснюеться I]eHTpoM вiдповiдно до земельного
законодавства.

7.I4.Передача в оренду Щентром закрiплених за ним на ocHoBi права
оператиВногО управлiннЯ об'ектiв власностi, а також земельних дiлянок
здiйснюеться без права ik викупу вiдповiдно до законодавства УкраiЪи за
рiшенням Президii нАмН УкраiЪи та в поряДКУ, встановленому в НАМН
УкраiЪи.

8. Мiжцародна дiяльнiсть.
8.1. IdeHTP МОЖе, У визначених законодавством межах, провадити

мiжнародну наукову та науково-дослiдну дiяльнiсть.
8.2. Мiжнародна наукова та науково-дослiдна дiяльнiсть I_{eHTpy

полягае у:
- провадженнi спiльних наукових дослiджеirь, технiчних i

технологiчних розробок на ocнoBi кооперацii, спiльних науково-технiчних
програм;

- провадженнi дослiджень та розробок за спiльними
координацiйними угодами;

- виконаннi робiт, передбачених угодою, однiсtо зi cTopiH якоi с
органiзацiя iноземноi держави або мiжнародна органiзацiя;

- проВеденнi та 1^racTi в мiжнародних дослiдженнях лiкарських
засобiв та виробiв медичного призначення;

- спiльних дослiдженнях та розробках у мiхснародних колективах
спецiалiстiв, мiжнародних iнститутах та спiльних пiдприемстI]ах,
використаннi власностi на науковий та науково-технiчний результат на
ocHoBi договорiв мiж суб'ектами науковоТ та науково-технiчноТ дiяльностi;

- взасмному обмiнi науковою та науково-технiчною iнформацiею,
використаннi об'сднаних мiжнародних iнформацiйних фондiв, банкiв даних;
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- проведеннiмiжнароднихконференцiй,конгресiв,симпозiумiв;
- взасмному обмiнi науковими, науково-технiчними й

викладацькими кадрами, студентами й аспiрантами, а також спiльнiй
пiдготовцi спецiалiстiв.

8.З. L{eHTp може брати rIасть у виконаннi мiжнародних науково-
технiчних програм i проектiв та укладати угоди з iноземними органiзацiями i

юридичними особами, брати участь у дiяльностi iноземних та мiжнародних
наукових товариств, асоцiацiй i союзiв на правах iх членiв, укладати
контракти з iноземними органiзацiями та юридичними особами, брати участь
в мiжнародних симпозiумах та iнших заходах вiдповiдно до законодавства
УкраiЪи.

9. Стаryт Щентру.
9.1. Статут Щентру с основним актом, який регулюс його дiяльнiсть,
9.2.Статут розробляс дирекцiя L{eHTpy пiсля обговорення в трудовому

колективi, розглядае вчена рада I_{eHTpy i затверджуе Президiя НАМН
Украiни.

9.З. Статут Щентру може мати положення, що вiдображають
специфiку дiяльностi установи, аJIе не повинен суперечити основним
принципам, що викладенi в типовому cTaTyTi.

9.4. Змiни та доповненнrI до Статуту IfeHTpy затверджуються в тому ж
порядку, що i сам Статут та пiдлягають державнiй ресстрацiТ у
встановленому законодавством порядку.

10. Припинення дiяльностi Щентру.
10.1. Припинення дiяльностi L{eHTpy здiйснюсться шляхом

реорганiзацii (злиття, приеднання, подiлу, перетворення) або лiквiдаllii' за

рiшенням Президii НАМН Украiни вiдповiдно до порядку, встановленого
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, ,га з урахуванням норм Закону УкраiЪи пПро
особливостi правового режиму дiяльностi Нацiона-гrъноТ академiТ наук
Украiни, нацiоналъних гаJIузевих академiй наук та статусу iх майнового
комплексу).

10.2. Порядок i строки проведення лiквiдацiТ, а також TepMirr для заяви

претензiй кредиторами визначаються законом.
l0.3. Працiвникам I]eHTpy, якi звiлъняються у зв'язку з його

реорганiзацiею чи лiквiдацiею, гарантуеться додержання iх прав та iHTepeciB

вiдповiдно до законодавства Украiни про працю.
10.5. У разi припинення дiяльностi I_{eHTpy його активи передаIоться за

рiшенням Президii НАМН УкраiЪи однiй або кiльком неприбутковим
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науковиМ установам нАМН УкраiнИ або зараХовуються до доходу бюджету.
10,6. I_{eHTp вважаеться таким, що припинив свою дiяльнiсть, вiд дня

BHeceHIuI до единого державного реестру запису про державну реестрацiю iT
припиненшI.

Президент

нацiонально
медичних на
акадеltiк Вiталiй ЦИМБАЛIОК

Факmu вuклаdенi в цьому dокуменmi HomapiycoM не перевiрялuся.
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Киiв, УкраТна, сiмнадцятого лютого двi тисячi двадцять другого року.
Я, Мамай I.B., приватний HoTapiyc Киiвського мiського нотарiального

округу, засвiдчую справжнiсть пiдпису президента НАЦIОНАЛЪI]Оi
АКАДЕМli МВДИЧНИХ НАУК УКРАiНИ Щимб€шюка Вiталiя Iвановича,
який зроблено у моiй присутностi.

Особу представника встановлено, його дiездатнiсть та повноваження
перевiрено.
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