ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Бюро відділення
фізики і астрономії НАН України
від 22.05.2018 № 4

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок створення та діяльності Наукової ради з проблеми
«Фізика низьких температур і кріогенна техніка»
Відділення фізики і астрономії НАН України
Національної академії наук України
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок створення та Наукової ради з
проблеми «Фізика низьких температур і кріогенна техніка» Відділення
фізики і астрономії НАН України Національної академії наук України
(далі – Наукова рада або рада) визначає порядок створення та діяльності
наукової ради.
1.2. Наукова рада є науково-консультативним, координаційним,
експертним органом з питань розвитку і координації фундаментальних і
прикладних досліджень з проблеми «Фізика низьких температур і
кріогенна техніка» в НАН України.
1.3. Завдання ради залежать від її профілю та тематичної
спрямованості і визначаються положенням про порядок її створення та
діяльності.
1.4. Діяльність ради здійснюється у взаємодії з секціями НАН
України, відділеннями НАН України, структурними підрозділами
апарату Президії НАН України.
1.5. Рада у своїй діяльності керуються чинним законодавством
України, Статутом НАН України, постановами Загальних зборів НАН
України, постановами Президії НАН України, Положенням про порядок
створення та діяльності наукових рад, комітетів і комісій Національної
академії наук України, затвердженим постановою Президії НАН
України від 31.01.2018 № 41, та положенням про раду.
2. Мета, основні завдання та напрями діяльності ради
2.1. Рада створена з метою сприяння НАН України в реалізації
завдань, покладених на неї Законом України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» і Статутом НАН України.
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2.2. Основними завданнями ради є висококваліфікована оцінка
стану та перспектив розвитку фундаментальних і прикладних
досліджень з наукової проблеми «Фізика низьких температур і кріогенна
техніка», підготовка пропозицій щодо їх підтримки, участь в
установленому порядку у формуванні та затвердженні тематики
наукових досліджень, експертиза проектів і завершених досліджень.
2.3. Для виконання своїх завдань рада:
– за дорученням Президії НАН України, секцій, відділень НАН
України організовує проведення членами ради аналізу стану і
перспектив розвитку в світі та Україні фундаментальних і прикладних
досліджень з проблеми, готує пропозиції стосовно розвитку найбільш
перспективних з них, доцільності припинення виконання науководослідних робіт, що втратили свою актуальність;
– бере участь у проведенні науково-технічної експертизи тематики
науково-дослідних робіт та звітів про їхнє завершення, наукових праць,
дисертаційних досліджень, підручників, навчальних посібників тощо;
– готує рекомендації щодо впровадження результатів наукових
досліджень із проблеми (напряму) у практику;
– надає пропозиції щодо взаємодії науки та освіти, вирішення
питань підготовки та атестації наукових кадрів;
– залучається до організації проведення наукових конференцій,
симпозіумів, шкіл, семінарів, читань, присвячених пам’яті видатних
вчених, тощо;
– створює за необхідності під керівництвом членів ради секції,
постійні комісії, тимчасові та експертні групи, залучає до участі в них
представників органів державної влади, наукових установ, підприємств,
громадських організацій та об’єднань (за погодженням з їхніми
керівниками);
– отримує в установленому порядку необхідні для її діяльності
інформацію та матеріали;
– готує і подає на розгляд Президії НАН України, бюро секцій,
відділень НАН України та оприлюднює доповіді щодо стану і
перспектив розвитку наукових досліджень з відповідних проблем;
– готує і за необхідності виносить на обговорення Президії
НАН України, бюро секцій, відділень НАН України питання за профілем
ради;
– залучається до надання рекомендацій щодо проектів тем
науково-дослідних робіт установ НАН України, виконання яких має
фінансуватися за кошти державного бюджету;
– залучається до підготовки рекомендацій для робіт, які
претендують на висунення на здобуття премій імені видатних учених
України, премій для молодих учених та студентів вищих навчальних
закладів, які присуджуються НАН України;
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– залучається до підготовки рекомендацій для відзначення
науковців з використанням різних форм заохочення;
– надсилає в установленому порядку окремі свої рішення та
рекомендації, що стосуються проблеми «Фізика низьких температур і
кріогенна техніка», до заінтересованих міністерств, відомств,
національних галузевих академій наук, керівникам наукових установ та
вищих навчальних закладів.
3. Порядок створення ради
3.1. Рада діє за рішенням Президії НАН України при відділенні
фізики і астрономії НАН України.
3.2. Положення, голови (співголови) та базові установи ради
затверджуються Президією НАН України за поданням відділення фізики
і астрономії НАН України.
Персональний склад, структура ради затверджують Бюро
відділення фізики і астрономії НАН України за поданням голови ради.
3.3. Загальне керівництво роботою ради та контроль за їхньою
діяльністю здійснює бюро секції, відділення фізики і астрономії
НАН України.
У кінці кожного року у терміни, встановлені Президією
НАН України, рада надсилає до секції, відділення фізики і астрономії
НАН України звіт про свою діяльність за поточний рік, підписаний її
головою або заступником голови.
Рада, яка не надсилають щорічні звіти про свою діяльність, за
поданням секції НАН України, відділення фізики і астрономії НАН
України, віце-президента НАН України, які курують раду, ліквідується.
Регулярно відділення фізики і астрономії НАН України оновлює
персональний склад ради з врахуванням актуальності та результатів
діяльності.
3.4. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення ради
здійснює базова установа.
3.5. Для листування рада має свій бланк з її повною назвою.
4. Склад, структура та організація роботи ради
4.1. Рада формуються в складі голови, заступників голови, вченого
секретаря і членів ради.
4.2. До складу ради залучаються провідні вчені та фахівці в даній
галузі науки, напрямі або проблемі, члени НАН України, працівники
апарату Президії НАН України, а також за погодженням вчені та фахівці
національних галузевих академій наук, вищих навчальних закладів,
міністерств і відомств. До діяльності ради за погодженням можуть
залучатися провідні зарубіжні вчені.
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4.3. У раді можуть бути створені бюро ради в складі голови, його
заступників, ученого секретаря і членів бюро.
За необхідності у раді створюються секції з наукових напрямів у
сфері діяльності ради у складі голови секцій, заступників голови секції,
вченого секретаря секції та членів секції ради.
4.4. Очолює діяльність ради її голова. За його відсутності
керівництво радою, комітетом, комісією здійснює один із його
заступників.
4.5. Голова ради:
– затверджує план роботи, порядок денний засідання і склад осіб,
запрошених на засідання ради;
– організує роботу ради і головує на засіданнях;
– підписує протоколи засідань та інші документи ради;
– формує звіт за здійснену роботу і найбільш важливі результати
діяльності ради;
– розподіляє обов’язки між своїми заступниками і членами ради.
4.6. Заступник голови ради:
– керує одним або кількома напрямами діяльності ради;
– бере участь у плануванні роботи ради;
– бере участь у підготовці звіту про здійснену роботу і найбільш
важливі результати, отримані в рамках діяльності ради.
4.7. Учений секретар ради:
– організаційно забезпечує роботу ради, готує робочі матеріали до
засідань, оформляє протоколи засідань;
– готує і погоджує з головою проекти документів та інших
матеріалів для обговорення на засіданні ради;
– розсилає членам ради документи та матеріали;
– повідомляє членам ради дату, місце і порядок денний наступного
засідання;
– організовує і готує звіт про здійснену роботу і найбільш важливі
результати;
– забезпечує збереження документації ради.
4.8. Члени ради:
– керуються положенням про раду;
– беруть участь у засіданнях ради, які призначені його головою;
– подають пропозиції і зауваження до планів роботи та поточної
діяльності ради з метою підвищення її ефективності;
– отримують інформацію про діяльність ради;
– подають пропозиції щодо формування порядку денного
засідання ради;
– за дорученням голови очолюють секції ради;
– беруть участь у підготовці матеріалів із розглянутих питань;
– виступають з доповідями на засіданні ради.
4.9. Голова, заступники голови, учений секретар, члени ради
виконують свої функції на громадських засадах.
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4.10. Рада працює згідно з щорічним планом, який затверджується
головою.
4.11. Рада вирішує питання в межах завдань і повноважень,
покладених на неї положенням про раду.
4.12. Основною формою роботи ради є засідання, які проводяться
в міру необхідності.
Керує засіданнями ради її голова або за його дорученням один із
заступників голови ради.
На час перерви між засіданнями ради оперативну роботу може
здійснювати бюро, яке правомочне ухвалювати рішення з наступним
затвердженням цих рішень на засіданнях ради.
4.13. Рішення ради ухвалюють простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів ради. Для прийняття рішення ради
необхідна присутність більше половини її членів.
Рішення ради мають рекомендаційний характер і оформляються
протоколами.
5. Прикінцеві положення
5.1. Рада може бути реорганізована або ліквідована рішеннями
Президії НАН України.
5.2. Зміни до Положення про наукову раду затверджуються
Президією НАН України за поданням відділення фізики і астрономії
НАН України в установленому порядку.

