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засiдання науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Укратни
(нФду)

29 липня2020 року

мiсце проведення: у зв'язку з карантином та рекомендованими
ПРОтиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбувасться в дистанцiйнiй формi
ШЛЯхОМ аудiо/вiдео конференцii iз застосуванням програмного забезпечення
Zооm.

РееСТРацiя членiв науковоТ ради (далi - НР) проводиться онлайн шляхом
при€днання до аудiо/вiдео конференцiТ (кiлькiсниЙ склад НР - З0 осiб).

За РеЗУЛЬтатами реестрацii на засiданнi присутнi 2| член 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., головуючий на засiданнi.
Члени науковоi ради:
Борецький Ю.Р., Бородiна о.М., Вiльчинський С.Й., Гончарук А.Г.,
,.Щорошенко А.о., Жаботинська С.А., Kicb о.Р., Колотiлов С.В., Кочубей А.Н.,
Лебовка M.I., Мельник Т.А., Найдюк Ю.Г., Носич о.Й., Павличенко А.В.,
Прiхна Т.О., Сарабеев 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.

Члени наглядовоi ради: Колежук О.К.
Голова i два заступники голови KoMiciI конкурсу <Наука для безпеки людини
та суспiльства)).

порядок денний:

l. ПРО ВiДТеРмiнування дати завершення науковоТ i науково-технiчноТ
експертизи проектiв за конкурсом <наука для безпеки людини та
суспiльства>.
!оповidачi: Губар C.I., zолова Колцiсii'конкурсу кНаука dля безпекu люduнu mа суспiльсmваl.

2. Рiзне.

Яценко л.п. BHic пропозицiю розпочати засiдання зi схвчtлення порядку
денного.
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Голосування: (за)> - 2I; ((проти)> - 0 ; (утримались>> - 0.

заперечень у членiв Нр немае, порядок денний схвалю€ться одноголосно.

Розгляд питань порядку денного:

1. Перше питання порядку денного пПро вiдтермiнування дати
завершення науковоi i науково-технiчнот експертизи проектiв за конкурсом
кНаука для безпеки людини та суспiльства>>.

СЛУХАЛИ:
Голова KoMiciT конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства>>
доповiВ про стан справ щодо оцiнки просктiв зазначеного конкурсу (текст
доповiдi дода€ться). Зокрема, пiд час доповiдi було зазначено, Що пiд час
роботи конкурсноТ KoMicii, у зв'язку з карантином i незручним часом для
проведення експертизи - бiльшiсть експертiв у вiдпустках, виникли проблеми
в з€шученнi експертiв до роботи, багато часу витрачаеться на зв'язок з
експертами, iз-за чого виника€ затримка в оцiнцi проектiв. Враховуючи
зазначене, Комiсiя конкурсУ звертасться до науковоТ Ради нФдУ з
проханням розглянути можливiсть вiдтермiнувати дату завершення науковоТ
i науково-технiчноТ експертизи просктiв за конкурсом <Наука для безпеки
людини та суспiльства)).

В обговореннi взяли участь: Колежук о.к., Губар C.I., Вiльчинський с.Й.,
Яценко л.п., Лебовка M.I., Щорошенко А.О., Сулаева о.м., Солдаткiн О.П.,
Kicb о.Р., Скок М ., Прiхна Т.О., Жаботинська С.А., Бородiна О.М., Носич
О.Й., Полоцька О.О.
За результатами обговорення вирiшили: дирекцii НФЩУ: продовжити роботуз удосконаJIення електронноi системи експертизи iз залученням до цього
процесУ членiв KoMicii конкурсу; розробити покрокову iнструкцiю (|-2
сторiнки) експертам для спрощення роботи в електроннiй системi
експертизи.

за результатами обговорення Яценко л.п. винiс на голосування Taki
пропозицiТ:
l. Члени KoMicii конкурсу можуть бути експертами при оцiнюваннi проектiв
за конкурсом.

в голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi Ради.
Голосування: ((за>) - 18;((проти>) - 1 ;<утримались>> - 1.

2. Продовжити TepMiH проведення науковоi i науково-технiчноТ експертизи i
пiдведення пiдсумкiв конкурсу до 21.08.2020 р.
в голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi Ради.
Голосування: ((за)> - 20; (проти)> - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ:
1. Члени KoMiciT конкурсу можуть бути експертами при оцiнюваннi просктiв
за конкурсом.
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2. Продовжити TepMiH проведенця науковоi i науково-технiчноi експертизи i
пiдведення пiдсумкiв конкурсу до 2|.о8.2020 р.; дирекцii нФдУ розмiстити
вiдповiдне оголошення на офiцiйному веб-сайтi.

2. Щруге питання порядку денного - Рiзне.

по другому питанню порядку денного виступили:
Носич о.Й. зазначив, Що в нФду не передбачено процедуру апеляцii щодо
вiдхиленнЯ заявоК за формалЬними ознаками, але, як показу€ досвiд,
<апеляцii> за двома оголошеними конкурсами надходили до нФду
десятками i тому дирекцiя Фонду i koHkypcHi koMiciT повиннi були надавати
вiдповiдi на Taki звернення. Така ситуацiя може виникати з кожним
конкурсом. Враховуючи зазначене, на майбутне мабуть треба якось
передбачити i регламентувати процедуру апеляцii, або чiтко сформулювати,
що апеляцiТ не розглядаються.
Також Носич о.Й. з€вначив, Що серед поданих на конкурс просктiв можуть
бути Taki проекти, в яких вказана нереалiстична сума фiнансу"uпъ".наприклад, европейськi фонди можуть коригувати суму фiнансування
просктiв, а у нас це не передбачено, можливо варто на майбутне надати таке
право науковiй радi або KoMicii конкурсу.

За результатами обговорення запропоновано iнформацiю взяти до вiдома.
яценко л.п. повiдомив, Що до науковот ради надiйшов лист з Щиректорату
науки i iнновацiй мон Украiни з проханням надати пропозицii щодь
персонального складу експертних груп за прiоритетними напрямами
iнновацiйнот дiяльностi, та звернувся до членiв науковоi Ради з проханням
надати кандидатури для включення до складу зазначених експертних груп,
якщо TaKi с.

Питання
завершеним.

Голова НР

Секретар НР

порядку денного вичерпанi, засiдання оголошуеться

Л.П. Яценко

Т.М. Косячкiна


