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пораджений

Іремію Верховної Ради України молодим ученим, 
затвердженого П остановою  Верховної Ради України від 05.02.2019 №  2675-УШ  "Про Премію 
Верховної Ради України молодим ученим”; Положення про Премію Кабінету М іністрів України за 
особливі досягнення молоді у розбудові України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 21 листопада 2007 р. №> 1333 (у ред. постанови Кабінету М іністрів України від 
23 березня 2016 р. №  223): Положення про Всеукраїнський конкурс наукових робіт імені 
Олександра Яременка"«А ктуальні проблеми молодіжної та сім ейної політики»; Положення про 
премію Київського м іською  голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України 
міста-героя Києва, затвердженого Розпорядженням Київського міського голови від 14 січня 
20 і б року № 18 (у ред. розпорядження Київського міського голови від  17 січня 2020 року № 13); > 
зв'язку з оголошенням секретаріату Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 
прийому роб із на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2022 року та з метою 
розвитку та реалізації наукового потенціалу молодих вчених У ніверситету

ЗАБЕЗПЕЧИТИ:
Своєчасне подання до науково-організаційного відділу НДЧ документів та робіт кандидатів 

на участь у конкурсах та відповідної звітної інформацію щодо участі на електронну пошту 
(оісНепахНко(«.пи Ь і р.есіуДій),згідно з переліком:
!. Премія Київського м іського голови до 07.02.2022 р. (Нпрь.'тпіЬір.ссіи.иа посіє/103569);
2. Премія Верховної Ради України для молодих учених до 17.02.2022 р. 

(її П ря ://п и Ьі р.есі и. и а/п осі е /1042 86);
3. Премія Кабінету М іністрів України за особливі досягнення молоді у 

17.02.2022 р. (Ьиря://пиЬір.есіи.иа/прсіе'103961):
4. Премія П резидента України для молодих вчених 

(Нпря://пиЬір.еби.иа/посіе- 10362 1):
5. Конкурс українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів 

(її П р8 ;//а и Ь і р . есі и, иа. п осіє 103804):
6. Всеукраїнський конкурс наукових робіт їхній Олександра Яременка «Актуальні проблеми 

молодіжної та сім ейної політики» до 04.06.2022 р. (Нир/:« ішЬір.есІи.иа/посіе 1.03905).

розбудові України до

18.02.2022 р.

11.03.2022 [>.
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Проректор і наукової роботи 
та інноваційної діяльності Вадим КОНДРАНОК


