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про виконану роботу громадської організації «Інститут незалежних

експертів» за період 01.01 -31.12 201 броку

Громадська організація «Інститут незалежних експертів» є громадською 
неприбутковою організацією. Статутний фонд при її утворенні не створювався. 
Засновниками цієї організації є вчені, журналісти, діячі культури. Керівний ор
ган -  Рада Інституту, працює на громадських засадах.

За звітний період Інститут працював на засадах демократичного самовря
дування, публічності, відкритості, гласності та прозорості, рівності перед 
законом, відсутності майнового інтересу її членів, колегіального 
керівництва, і керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом 
України «Про громадські об'єднання» , іншими нормативно-правовими ак
тами та цим Статутом.
Інститут спільно з МОН України бере участь у формуванні наукової 

політики в галузі досліджень з основних напрямків соціально-гуманітарних, 
природничих і технічних наук, у координації наукових досліджень, що викону
ються у ВНЗ держави, проведенні експертизи наукових програм(проектів) та 
результатів їх виконання. Проект на тему: « Духовна безпека України та шляхи 
її подолання» вже започаткував свою роботу. Високопрофесійні фахівці 
Інституту залучені та працюють в обговоренні проектів та робочих групах на 
засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної 
політики. Підготовлена до друку монографічна праця, Випущено книгу 
«Родовід» д.ф.н., професора, академіка, заслуженого працівника освіти України 
Баранівського В.Ф. Інститут приймає активну участь в Міжнародних 
конференціях. Засіданнях круглого столу.Спільно з експертами макростатисти
ки EU-Finstar надаємо технічну допомогу за пріоритетними напрямками 
фінансового сектору в Україні Приймаємо участь у міжнародних проектах, що 
фінансуються Європейським Союзом, наші науковці працюють у Києво- 
Могилянській академії та приймають активну участь в громадській роботі 
Подільського району.

Узагальнюючи світовий досвід державного регулювання і підтримки 
вважаємо за необхідне й надалі проводити зміцнювати національні
та регіональні можливості у галузі проведе^^е^ш ій^щ осліджень.
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