
 

IХ. Майновий комплекс та фінансово-економічні основи діяльності НААН 
 
88. Майновий комплекс НААН складається з усіх матеріальних та нематеріальних активів 
(далі - об’єкти майнового комплексу), які перебувають на балансі НААН і наукових та інших 
установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, закріплені державою за 
НААН в безстрокове користування або придбані за рахунок бюджетних коштів, а також 
коштів, одержаних в результаті фінансово-господарської діяльності, чи набуті іншим 
шляхом, не забороненим законом. 
 
89. Використання державного майна, переданого Національній  академії аграрних наук 
України, здійснюється з урахуванням норм Закону України "Про особливості правового 
режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій 
наук та статусу їх майнового комплексу" та чинного законодавства. 
 

90. НААН, здійснюючи повноваження з управління об’єктами майнового комплексу, 
забезпечує реалізацію прав держави як власника таких об’єктів, ефективно їх використовує 
та розпоряджається у межах, визначених законодавством. 
Власником створених об’єктів права інтелектуальної власності є НААН та підпорядковані їй 
наукові установи. 
 
91. НААН відповідно до законодавства та цього Статуту користується основними фондами, 
переданими їй державою у безстрокове безоплатне користування без права зміни форми 
власності, а також обіговими коштами та земельними ділянками, що надаються їй у постійне 
користування або в оренду відповідно до земельного законодавства. 
 

92. На нерухоме майно НААН, наукових та інших установ, підприємств та організацій, що 
перебувають у її віданні, не може бути накладено стягнення за претензіями кредиторів. 
 
93. Відчуження нерухомого майна наукових та інших установ, підприємств та організацій, що 
перебувають у віданні НААН, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 
 

94. Вилучення земельних ділянок наукових установ, організації підприємств НААН та 
припинення права постійного користування ними може здійснюватися лише за згодою 
Президії НААН, відповідно до Земельного кодексу України. 
 

Зміна цільового призначення та припинення права постійного користування земельними 
ділянками наукових установ, підприємств та організацій НААН, що віднесені до особливо 
цінних земель, допускається лише для розміщення на них об’єктів, що визначені Земельним 
кодексом України та в порядку, встановленому законодавством. 
 
95. Джерелами фінансового забезпечення діяльності НААН є: 
 

1) кошти державного бюджету, спрямовані на забезпечення статутної діяльності НААН, які 
визначаються щороку в державному бюджеті України окремим рядком; 
 

2) кошти, отримані від використання об’єктів майнового комплексу НААН; 
 

3) кошти, які НААН отримує в результаті наукової, інноваційної, господарської діяльності в 
Україні та за її межами; 
 

4) кошти, отримані у формі благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у 
тому числі з-за кордону та дарунків; 
 

5) кошти установ, організацій та підприємств, вітчизняних та іноземних замовників робіт, 
грантів, інших джерел, не заборонених законом. 



 

 

96. Фінансування НААН з державного бюджету здійснюється в порядку, визначеному 
законодавством, для проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних 
наукових і науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими 
програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовки 
наукових кадрів, фінансової підтримки технічного забезпечення наукових установ, розвитку 
інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності, збереження та розвитку наукових 
об’єктів, що становлять національне надбання, та на інші цілі відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
 
97. Кошти загального та спеціального фондів державного бюджету,доходи (прибутки), 
одержані науковими та іншими установами, підприємствами та організаціями, що 
перебувають у віданні НААН, використовуються у встановленому законодавством порядку. 
 

Виплата премій переможцям конкурсів, що проводить НААН, за нагородження грамотами та 
іншими відзнаками НААН здійснюються в установленому законодавством порядку. 
 

98. Суб’єктом прав з розпорядження майновим комплексом наукових та інших установ, 
підприємств та організацій, що перебувають у відданні НААН, є президія. 
 


