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УКРАЇНА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

ГОЛОВИ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

від “28” вересня 2012 року   № 660/0/5-12 

м. Львів 

 

 

 

 

Про затвердження Положення 

про премії  облдержадміністрації 

та обласної ради для працівників  

наукових установ НАН України та  

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 

рівнів акредитації  Львівської області 

 

На  виконання  Указу  Президента України від 16 травня 2008 року   

№ 444  «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» 

(зі змінами) та з метою створення умов для подальшого розвитку науки в 

регіоні, підвищення її  ролі в соціально-економічних процесах:  

1. Затвердити Положення про премії облдержадміністрації та 

обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області у новій 

редакції, що додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 13 червня 2008 року № 571/0/5-08 

«Про обласні премії для працівників наукових установ НАН України та 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Львівської області» із 

змінами та доповненнями. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови - керівника апарату облдержадміністрації І.С. Груника. 

 

 

 

           

Голова                                                                                         М.Д. КОСТЮК 
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                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням голови 

облдержадміністрації 

від «28» вересня 2012 року 

№ 660/0/5-12 

                                                               

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про премії обласної державної адміністрації та обласної ради для 

працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних 

закладів III-IV рівнів акредитації Львівської області 

 

 

1. Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада 

щорічно до 10 травня оголошують конкурс на здобуття премій обласної 

державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ 

Національної академії наук України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації Львівської області – відомим ученим і знаним фахівцям – за значні 

досягнення в галузі природничих, технічних, гуманітарних і соціально-

економічних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, соціально-

економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет 

науковців Львівщини в Україні та світі. 

2. Львівська обласна державна адміністрація та Львівська обласна рада 

щорічно до 10 травня оголошують конкурс на здобуття премій з метою 

підтримки проведення наукових досліджень молодими ученими та спеціалістами 

(яким не виповнюється 35 років на час присудження премії) наукових установ 

Національної академії наук України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів 

акредитації Львівської області в галузі природничих, технічних, гуманітарних і 

соціально-економічних наук, результати яких сприятимуть соціально-

економічним перетворенням у регіоні.  

3. У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові та науково-

педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, стажисти-дослідники та 

інженерно-технічні працівники установ Національної академії наук України та 

вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Львівщини. Особи, які 

беруть участь в конкурсі на здобуття премій, повинні проводити наукові 

дослідження, мати опубліковані наукові праці.  

4. Розмір премій для відомих учених і знаних фахівців встановлюється у 

розмірі, не меншому, ніж 10 мінімальних заробітних плат, а для молодих учених 

та спеціалістів у розмірі, не меншому, ніж 7 мінімальних заробітних плат, з 

урахуванням усіх передбачених чинним законодавством України відрахувань. 

5. Кількість премій своїм розпорядженням щорічно визначає голова 

обласної державної адміністрації.  
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6. Положення про премії розміщують на офіційних сайтах Західний 

науковий центр Національної академії наук України та Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України, Львівська обласна державна адміністрація, 

Львівська обласна рада, а також установи Національної академії наук України 

та вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації Львівської області. 

7. Квоти на кількість премій між науковими установами та вищими 

навчальними закладами розподіляються пропорційно до кількості наукових 

працівників установ і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів та затверджуються на засіданні виконавчого комітету Ради Західного 

наукового центру за участі представників постійної комісії з питань освіти і 

науки Львівської обласної ради та головного управління освіти і науки Львівської 

обласної державної адміністрації. 

8. Висувають кандидатури, які бажають здобути премію, вчені (науково-

технічні) ради наукових установ Національної академії наук України та вищих 

навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації Львівщини за місцем основної 

роботи цих осіб. Рішення про висунення приймають відкритим (таємним) 

голосуванням більшістю (не менше 2/3) голосів присутніх членів ради. 

9. Керівник установи (закладу) подає у ЗНЦ для розгляду документи 

кандидатур претендентів для здобуття премії: 

- витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради наукової 

установи або вищого навчального закладу з результатами відкритого 

(таємного) голосування, підписаний керівником; 

- біографічні відомості про кандидата на здобуття премії, засвідчені 

печаткою відділу кадрів за місцем роботи (навчання); 

- обґрунтоване подання з характеристикою наукових/науково-технічних 

досягнень претендента, які сприятимуть соціально-економічним 

перетворенням у Львівській області, та список основних публікацій у 

відповідній галузі знань; 

- письмові рекомендації двох докторів наук, які професійно обізнані з 

науковими досягненнями та здібностями претендента (для молодих учених і 

спеціалістів). 

10. Списки претендентів на здобуття премій оприлюднює на офіційному 

сайті Західний науковий центр. 

11. Висунуті на конкурс кандидатури для здобуття премій розглядають 

відповідні наукові секції Західного наукового центру. За ініціативою секції для 

прийняття вмотивованого рішення претендент на премію для молодих учених і 

спеціалістів зобов’язаний виступити з науковою доповіддю на засіданні секції. 

Рекомендації секцій затверджує виконком Ради Західного наукового центру. 

Подання та поіменні списки кандидатур на здобуття премій за підписом 

голови Західного наукового центру надсилаються до Львівської обласної 

державної адміністрації та Львівської обласної ради. 
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12. Премії призначаються розпорядженням голови Львівської обласної 

державної адміністрації і виплачуються за рахунок коштів обласного бюджету 

щорічно до Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку (10 листопада). 

13. Особам, удостоєним премії, присвоюється звання лауреатів та в урочистій 

обстановці вручаються премія та диплом лауреата за підписом голови 

облдержадміністрації та голови обласної ради.  

 

________________________________ 


