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засiдання HayкoBoi ради Нацiональноfо фонду дослiджень Украiни
(нФду)

17 липня 2020 року

Мiсце проведення: у зв'язку з карантином та рекомендованими
протиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбуваеться в дистанцiйнiй формi
шляхом аудiо/вiдео конференцii iз застосуванням програмного забезпечення
Zoom.

Реестрацiя членiв науковоi ради (далi - НР) проводиться онлайн шляхом
приеднання до аулiо/вiлео конференцiТ (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).

За результатами реестрацii на засiданнi присутнi 2З члени науковоi ради
(засiдання НР проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох
третин вiд загальноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

Голова науковоi ради Яценко Л.П., головуючийна засiданнi.

Члени науковоi ради:
Борецький Ю.Р., Бородiна О.М., Висоцька Н.А., Вiльчинський С.Й., Гончарук
Д.Г., .Щорошенко Д.О., Жаботинська С.А., Kicb О.Р., Колотiлов С.В.,
Костюченко Ю.В., Кочубей А.Н., Лебовка M.I., Мельник Т.А., Найдюк Ю.Г.,
Носич О.Й., Павличенко А.В., Прiхна Т.О., Сарабсев В.Л., Скок М.В.,
Солдаткiн О.П., Сулаева О.М., Шакун B.I.

Представники дирекцii НФЩУ :

Полоцька О.О. - виконавчий директор;

Губар C.I. - перший заступник виконавчого директора.

порядок денний:

1. Про поточний стан справ у проведеннi конкурсного вiдбору та експертизи
проектiв за конкурсами кНаука для безпеки людини та суспiльства> i

кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених).
!оповidачi: Губар C.I., членu НР.

2. Про забезпечення фiнансування проведення конкурсного вiдбору та науковоi
i науково-технiчноi експертизи проектiв iз виконання наукових дослiджень i

розробок за конкурсами <Наука для безпеки людини та суспiльства> i
<Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених).
,Щоповidачi Яценко Л,П., Полоцька О.О.

3. Про включення додаткових членiв до Комiсiй KoHKypciB <Наука для безпеки
людини та суспiльства>> та кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих

учених))
,Щоповidачi ; Вiльчuнськuй С. Й

4. Рiзне
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Яценко л.п. BHic пропозицiю розпочати засiдання зi схваJIення
порядку денного.

Голосування: (зa>> -2З; (проти) - 0; кутримались> - 0.

заперечень у членiв Нр немае, порядок денний схвалюсться одноголосн0.
перед початком розгляду питань порядку денного члени науковот Ради
привiтали Полоцьку о.о. з призначенням на посаду виконавчого директора
нФду.
розгляд питань порядку денного:

1. Перше питання порядку денного -..Про поточний стан справ у проведеннi
конкурсного вiдбору та експертизи про€ктiв за конкурсами <наука для безпеки
людини та суспiльства> i <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених).
СЛУХАЛИ:
Губар c.I. доповiв, що за конкурсом кНаука для безпеки людини та
суспiльства) завершено попередню перевiрку заявок на вiдповiднiсть умовам
конкурсу та розпочато етап пiдбору експертiв i опрацювання документiв, якi
надсилають експерти. Вiдповiдно до вимог нФлУ експерти повиннi надiслати
чотири пiдписанi файли: згода з полiтикою етичноi поведiнки; зобов'язання
щодо нерозповсюдження iнформацiТ; заява про вiдсутнiсть конфлiкту iHTepeciB;
сканована копiя диплому. Пiсля отримання зазначених документiв експерту
надасться дозвiл на доступ до оцiнювання про€ктiв. За конкурсом <пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)) завершу€ться попереднiй розгляд та
вiдхилення заявок за формальними ознаками.
Солдаткiн о.п. повiдомив, що до НР звернулась голова KoMiciT конкурсу

, <Наука для безпеки людини та суспiльс,гва)) з проханням розглянути .rро.rо."цiТ
щодо спрощення процедури роботи з експертами) а саме:
1) в aHKeTi експертiв с поле в якому вказуеться номер диплому, тому немас
необхiдностi в сканованiй копiт документу, пропону€ться виключити
надсилання сканованоI копii диплому;
2) вiдправка та перевiрка згод, якi надсилаються експертами, стикаеться з
недолiками системи (неможливiсть завантажити або перевiрити документ), i на
це витрачаеться багато часу, iнодi аж до тижня. Пропонуеться спростити
зазначену процедуру, а саме: надiслати електронною поштою експертам
додатковий лист, в якому зазначити, що згода експерта на проведення
експертизи водночас означа€, що BiH заявляе про вiдсутнiсть конфлiкту
iHTepecy, як це робиться у всьому cBiTi, i не вимагати окремих заяв;
3) нерiдко листи, що надсилаються системою експертам, потрапляють до
спаму, тому пропонуеться TepMiHoBo продублювати листи експертам з iншоi
поштовоТ адреси.
Яценко л.п. запропонував розглянути пропозицii голови KoMicii конкурсу
<наука для безпеки людини та сусгtiльства> та визначитись на рахунок
МОЖЛИВОСТi, В МеЖах Затверджених процедур, спростити роботу з експертами та
попросив прокоментувати цi пропозицiТ Губара C.I.
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ГУбаР C.I. Стосовно пропозицiй голови KoMiciT конкурсу <Наука для безпеки
ЛЮДИНИ Та СУспiльства)) щодо спрощення роботи з експертами зазначив:
1) ПiЛ час складання анкети експертil], для спрощення реестрацiТ, бiльшiсть
полiв зробили необов'язковими для заповнення, в тому числi i поле номеру
дипломУ, томУ не Bci експерти вказ€Lпи номера дипломiв. оскiльки з
укратнськими експертами будуть укладатися договори на оплату послуг за
проведення експертизи, то наявнiсть сканованоi копii диплому с обов'язковою
умовою; 2) дiйсно, с проблема потрапJIяння листiв до спаму, дирекцiя може в

РУЧНОМУ РеЖимi пРодублювати листи експертам з iншоi поштовоТ адреси.

В обговореннi взяли участь: Вiльчинський С.Й., Яценко Л.П., Губар C.I.,
Лебовка M.I.' ,Цорошенко А.о., Сулаева о.м., Солдаткiн о.п., Kicb о.р.,
Скок М ., Прiхна Т.О.

За результатами обговорення вирiшили:

1) для украiнських експертiв зzшишити обов'язковим надсилання сканованоi
копii диплому; для iноземних експертiв - або сканована копiя диплому або
посилання на офiцiйний сайт працевлаштування для пiдтверлження ступеню
PhD;
2) дирекцiТ нФдУ зробити прийняття згоди експертiв одним кликом з
пода-пьшим надсиланням вiдповiдних документiв (для украТнських експертiв);
з) дирекцii нФдУ TepMiHoBo ЦРоДУблювати листи експертам з iншоТ
електронноi адреси.

ЗаСЛУХаЛИ 5 Членiв НР, уповноважених на здiйснення монiторингу роботи
конкурсних комiсiЙ. Пiд час ix доповiдеЙ було зазначено, що в цiлому
зауважень до роботи конкурсних KoMicii немае, виникають деякi проблеми iз
призначенням експертiв: частина просктiв ще не мають експертiв; багато
експертiв ще не над€Lпи згоду на проведення експертизи; деякi експерти
вiдмовились з тих чи iнших причин; недостатня кiлькiсть iноземних експертiв.
В обговореннi взяли участь: Kicb о.р., Костюченко ю.в., Скок м.в.,
,.Щорошенко А.о., Шакун B.I., Бородiна о.М., Вiльчинський С.Й., Прiхна Т.о.,
Яценко Л.П., Сулаева О.М., Солдаткiн О.П.
яценко л.п. запропонував взяти iнформацiю до вiдома та виправити Bci
недолiки на майбутнс.

2. ДРУГе ПИТаНня порядку денного <Про забезпечення фiнансування
проведення конкурсного вiдбору та науковоi i науково-технiчноI експертизи
просктiв iз виконання наукових дослiджень i розробок за конкурсами <Наука
для безпеки людини та суспiльства> i <пiдтримка дослiджень провiдних та
молодих учених)).

СЛУХАЛИ:
ПОЛОЦЬКа О.О. повiдомила, що конкурси продовжуються, KoMicii KoHKypciB
КНаУКа ДЛя безпеки людини та суспiльства> та <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених)) вже розпоч€tли конкурсний вiдбiр та органiзацiю
оцiнювання проектiв iз виконання наукових дослiджень i розробок. У зв'язку з
цим поста€ питання щодо забезпечення фiнансування проведення конкурсного
вiдбору та науковоi i науково-технiчнот експертизи проектiв iз виконання
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НаУКОВИХ ДОСЛiДЖень i розробок за зазначеними конкурсами. Вiдповiдно
ДО П.3.5 Положення про дирекцiю Нацiонального фоrду дослiджень Украiни,
затвердженого рiшенням науковоТ ради НФДУ (протокол J\Ъ 2 вiд 1 5.02.2019),
ДИРеКцiя НФДУ вiдповiдно до законодавства та за рiшенням HayKoBoi ради мас
право органiзовувати надання платних послуг, зокрема послуг з оцiнювання
науковоТ i науково-технiчноi дiяльностi, проведення науковоi i науково-
технiчноТ експертизи заявок, поданих до нФду. Враховуючи зазначене,
дирекцiя нФдУ зверта€ться до науковоi Ради з проханням прийняти вiдповiдне
рiшення.
ЯЦеНКО Л.П. винiс на голосування пропозицiю дирекцii НФДУ забезпечити:
- укладення договорiв цивiльно-правового характеру:

О З ВiТчиЗНяними експертами, з€шученими до проведення науковоТ та
НаУКОВО-технiчноi експертизи проектiв з виконання наукових дослiджень i
розробок;

. З ЧЛеНаМИ КОмiСiЙ вiдповiдних KoHKypciB, зrшученими до органiзацii та
ПРОВеДеННЯ КОНКУРсного вiдбору проектiв з виконання наукових
ДОСЛiДЖень i розробок, у тому числi консультування з окремих питань
експертизи, попереднього розгляду заявок, керування групами експертiв,
ОбГОВОРення З експертами на етапi пiдготовки експертного висновку за
ПРОеКТОМ Повноти проведеноТ експертизи та врахування Bcix питань,
ЗаЗНаЧеНИХ У фОрмi для оцiнювання проекту, надання пропозицiй щодо
рейтингового списку проектiв та iх чисельного оцiнювання, участь у
формуваннi рейтингового списку проектiв;

- виплату винагороди за виконання договорiв вiдповiдно до Порядку
фОРМУВання Та використання коштiв Нацiонального фо"ду дослiджень Украiни
Та НОРМ ОПЛаТИ ПРацi експертiв, якi з€Lлучаються для проведення державноi
науковот та науково-технiчноi експертиз, що проводяться за рахунок коштiв
державного бюджету.

В голосуваннi взяли участь 20 членiв НР.
Голосування: ((за) - 20; кпроти) - 0 ; <утримались>> - 0.

ВИРIШИЛИ: дирекцii НФДУ забезпечити:
- укладення договорiв цивiльно-правового характеру:

О З ВiТЧИЗняНими експертами, зilJIученими до проведення науковоi та
НаУКОВО-технiчноi експертизи проектiв з виконання наукових дослiджень i
розробок;

о з членами комiсiй вiдповiдних KoHKypciB, зzlJIученими до органiзацii та
ПРОВеДення конкурсного вiдбору проектiв з виконання наукових
ДОСЛiДЖеНь i розробок, у тому числi консультування з окремих питань
ексПертиЗи, попереднього розгляду заявок, керування групами експертiв,
ОбГОвОРення з експертами на етапi пiдготовки експертного висновку за
ПРОеКТОМ повноти проведеноТ експертизи та врахування Bcix питань,
з€вначених У формi для оцiнювання проекту, надання гlропозицiй щодо
рейтингового списку проектiв та ix чисельного оцiнювання, участь у
формуваннi рейтингового списку проектiв;

- виплатУ винагородИ за виконання договорiв вiдповiдно до Порядку
формування та використання коштiв Нацiонального фопду дослiджень Украiни



5

та норм оплати працi експертiв, якi зzLлучаються для проведення державнот

науковоi та науково-технiчнот експертиз, що проводяться за рахунок коштlв

державного бюджету.

3. Третс питання порядку денного - <Про включення додаткових членiв до

Комiсiй KoHKypciB кНаука для безпеки людини та суспiльствaр i <Пiдтримка

дослiджень провiдних та молодих учених)

СЛУХАЛИ:
Вiльчинський с.Й. повiдомив, що вчора до HayKoBoi секцii природничих,

технiчних наук i математики надiйшли звернення вiд заступника голови koMiciT

конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства)) та вiд голови KoMiciT

*оr*ур.у <<пiдтримка провiдних та молодих вчених) iз проханням ввести

додатково до складу Комiсiй koHkypciB фахiвцiв iз окремих спецiальностей за

напрямом природничих, технiчних наук та математики. Вiдповiдно до п. 4

porlinY II Типового положення про Комiсiю конкурсУ Нацiонального фонду

дослiджень (додаток 1 до Порядку розгляду та експертизи проектiв iз

виконання наукових дослiджень i розробок, що подаються Нацiональному

фо"ду дослiджень Украiни для участi у конкурсних вiдборах) у разi
необхiдностi кiлькiсть членiв koMiciT конкурсу може бути збiльшена не бiльше

як на третину вiд if початкового складу. Враховуючи зазначене, наукова секцiя

природничих, технiчних наук i математики на свосму засiданнi |7 липня 2020

року протокол Ns 4 (копiя додаеться) ухвалила рiшення додатково ввести до
складу Комiсiй koHkypciB <наука для безпеки людини та суспiльства> та

<пiдтримка дослiджень провiдних та молодих науковцiв)) по 2 нових члени

комiсiй та звертаеться до НР з проханням затвердити запропонованi секцiсю

кандидатури.
яценко л.п. винiс на голосування пропозицlю затвердити кандидатури

чотирьох нових членiв конкурсних комiсiй (список додасться), запропонованi

секцiею природничих, технiчних наук i математики, та ввести ix до складу
Комiсiй KoHKypciB <<Наука для безпеки людини та суспiльства) та <Пiдтримка

дослiджень провiдних та молодих науковцiв>.

В голосуваннi взяли участь 20 членiв НР.

Голосування: ((за)> - 20; (проти) - 0 ; кутримались) - 0.

ВИРIШИЛИ: затвердити кандидатури чотирьох нових членiв конкурсних
комiсiй (список додасться), запропонованi секцiею природничих, технiчних
наук i математики, та ввести ik до складу Комiсiй KoHKypciB <Наука для безпеки

людини та суспiльства>> та <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих

науковцiв>.

Питання

Голова НР

Секретар НР

порядку денного вичерпанl, засlдання оголошуеться завершеним.
.-------

Й IтгIсL,^,,,.^Л.П. Яценко

Т.М. Косячкiна


