
III. Юридичний статус наукової установи 

 
10. Наукова установа є юридичною особою, зареєстрованою в порядку, 

визначеному законодавством, що регулює діяльність неприбуткових установи.  

 

Наукова установа має відокремлене майно, самостійний баланс, реєстраційні 

рахунки у відділеннях Державної казначейської служби України, може від 

свого імені набувати права та обов`язки, бути позивачем і відповідачем у судах. 

 

Наукова установа має печатку, на якій зазначено її найменування та належність 

до Академії, інші печатки та кутовий штамп, необхідні для ведення 

діловодства. Інститут може мати знаки для товарів і послуг, що реєструються 

відповідно до норм чинного законодавства України.  

 

Права та обов`язки юридичної особи Наукова установа набуває з дня її 

державної реєстрації.  

 

11. Наукова установа заснована на державній власності. На балансі Наукової 

установи знаходиться майно, закріплене за нею Академією на праві 

оперативного управління, придбане за рахунок коштів, загального або 

спеціального фондів Державного бюджету. За Науковою установою закріплені 

земельні ділянки, які використовуються для забезпечення наукової діяльності 

установи та надані їй на праві постійного користування, що посвідчується у 

встановленому законом порядку. 

 

Вилучення земельних ділянок та припинення права постійного користування 

ними може здійснюватися лише за згодою Президії Академії відповідно до 

Земельного кодексу України. 

 

12. Наукова установа, за погодженням з Президією Академії, може входити до 

об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із 

збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності. Діяльність 

Наукової установи в об`єднаннях підконтрольна Президії Академії. 

 

13. Наукова установа має право, за погодженням з Академією, бути 

засновником та співзасновником господарських товариств та бере участь у 

формуванні статутного капіталу такого господарського товариства виключно 

шляхом внесення до нього майнових прав інтелектуальної власності, виключні 

майнові права на які зберігаються за державною науковою установою. 

 

14. В межах, визначених цим Статутом, Наукова установа самостійно вирішує 

питання, пов`язані з її науковою та господарською діяльністю, вступає від свого 

імені у договірні відносини з іншими установами, організаціями, 

підприємствами з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством  

 



Академія не втручається в оперативну і господарську діяльність Наукової 

установи, якщо вона здійснюється відповідно до цього Статуту та норм 

чинного законодавства. 

 

15. Наукова установа може відкривати рахунки в установах банків для 

здійснення операцій в іноземній валюті за відповідними балансовими 

рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України. 

 

16. Наукова установа користується землею та іншими природними ресурсами 

відповідно до статутних цілей своєї діяльності. 

 

17. Наукова установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно 

вимог законодавства. Укладаючи правочини, Наукова установа може брати на 

себе тільки такі фінансові зобов`язання, виконання яких забезпечується 

доходами від її діяльності. 

 

На нерухоме майно Наукової установи не може бути звернено стягнення за 

претензіями кредиторів. 

 

18. Перед Науковою установою звітує кожний господарюючий суб’єкт мережі 

наукової установи за свою наукову та господарську діяльність. 

 

Наукова установа звітує перед Академією в установленому порядку. 

 


