
IV. Майновий комплекс Наукової установи 

 

19. Майновий комплекс Наукової установи складають усі матеріальні та 

нематеріальні активи, що обліковуються на балансі Наукової установи і 

передані їй Академією на праві оперативного управління, а також придбані 

Науковою установою за рахунок бюджетних коштів та коштів від фінансово-

господарської діяльності та/або набуті іншим шляхом, не забороненим 

законодавством. 

 

20. Джерелами формування майнового комплексу Наукової установи є: 

- державне майно, передане їй Академією на праві оперативного управління; 

- кошти державного бюджету, що виділяються Академією на фінансування 

науково-дослідних робіт; 

- доходи, одержані від реалізації науково-технічної продукції та різних видів 

господарської діяльності; 

- пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові платежі, роялті); 

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів; 

- майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством; 

- кошти або майно, які надходять безоплатно чи у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги або добровільних пожертвувань підприємств, організацій 

та громадян; 

- інші джерела, не заборонені законодавством України. 

 

Доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання 

Наукової установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності. 

 

Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед, членів 

Наукової установи, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органу управління та інших пов´язаних з ними осіб. 

 

21. Державне майно, яке закріплене за Науковою установою Академією, 

належить йому на праві оперативного управління. Здійснюючи це право, 

Наукова установа може використовувати це майно для участі в цивільних 

відносинах, у тому числі для провадження некомерційної фінансово-

господарської діяльності відповідно до статутних цілей та в межах своєї 

цивільної правоздатності. 

 



22. Відчуження нерухомого майна Наукової установи здійснюється лише з 

дозволу Президії Академії в порядку, визначеному нормами чинного 

законодавства . 

 

23. Продаж основних засобів Наукової установи здійснюється лише на 

конкурсних засадах та відповідно до вимог чинного законодавства. Кошти, 

отримані від використання та реалізації майна Наукової установи в повному 

обсязі залишаються в її розпорядженні і спрямовуються на виконання його 

статутних завдань. 

 

24. Списання державного майна з балансу може здійснюватися Науковою 

установою з дозволу Президії Академії в порядку, встановленому 

законодавством. 

 

25. Передача майна, яке перебуває на балансі Наукової установи, на баланс 

іншої наукової установи, підприємства, організації, що віднесені до відання 

Академії, здійснюється на підставі рішення Президії Академії та в 

установленому законодавством  порядку. 

 

26. Майном та коштами, одержаними Науковою установою від діяльності (в 

тому числі зовнішньоекономічної), благодійними внесками та 

пожертвуваннями організацій (у тому числі міжнародних) і приватних осіб, а 

також коштами і майном, отриманими на інших підставах, що не суперечать 

законодавству, Наукова установа розпоряджається самостійно, відповідно до 

кошторису. Порядок їх використання встановлюється відповідними 

нормативно-правовими актами. 

 

27. Наукова установа може, на вигідних для неї умовах, керуючись чинним 

законодавством про оренду майна, з дозволу Президії Академії, та в 

установленому законодавством порядку, здавати в оренду закріплене за нею 

державне майно, що відноситься до основних засобів і не використовується з 

науковою та виробничою метою 

 

Кошти, отримані від оренди об`єктів майнового комплексу, у повному обсязі 

спрямовуються на виконання статутних завдань Наукової установи. 

 

28. Збитки, завдані Наукові установі в результаті порушення її майнових прав 

юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються їй в установленому 

законодавством порядку, зокрема, за рішенням суду. 

 


