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засiдання науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
(нФду)

21 серпня 2020 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
Zoom.

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

За результатами реестрацii на засiданнi присутнi 2l 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 HayKoBoi ради Яценко Л.П., головуючий на засiданнi.
Члени науковоi ради:
Борецький Ю.Р., Боролiна О.М., Висоцька Н.О., Вiльчинський С.Й., Гончарук
А.Г., !орошенко А.О., IcaeHKoB С.В., 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., Сарабссв В.Л., Скок М.В,, Солдаткiн О.П., Сулаева О.М.,
Шакун B.L

Представники дирекцii НФЩУ:

Полоцька О.О. - виконавчий директор;
Губар C,I. - перший заступник виконавчого директора.

Порядок денний:

l. Про затверлження форми [оговору про виконання наукового дослiдження i

розробки за рахунок грантовоi пiдтримки на 2020 piK та прийняття !одаткiв
до цього .Щоговору.
!оповidачi : По:tоцька О,О.

2. Про стан справ щодо проведення HayкoBoi i науково-технiчноi експертизи
проектiв за конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених),
,Щопов idач i : : ч.,tе Hu Н Р.

3. Про стан справ щодо проведення науковоi i науково-технiчноi експертизи
проектiв за конкурсом <Наука для безпеки людини та суспiльства>.
!оповidачi: ч.ценu НР

Яценко Л.П. BHic пропозицiю розпочати засiдання зi схвалення порядку
денного.

Голосування: <<за>> -2l; (проти> - 0; <утримались>> - 0.

Заперечень у членiв НР немае, порядок денний схвалю€ться одноголосно.



Розгляд питань порядку денного:

1. Перше питання порядку денного - uПро затвердження форми Щоговору
про виконання наукового дослiдження i розробки за рахунок грантовоТ
пiдтримки на2020 piK та прийняття !одаткiв до цього {оговору>.
СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. повiдомила, tцо до розгляду представлено форму {оговору
про виконання наукового дослiдження i розробки за рахунок грантовоТ
пiдтримки на 2020 pik та запропонувала продовжити розгляд зазначеного
!оговору.
Роздiл II. Строки та етапи ремiзацii проекту.
п.п. 1 та 2 залишити у запропонованiй редакцii;
п, 3 запропоновано вид€lJlити;
п, 4 залишити iз урахуванням редакцiйних правок.
Роздiл III. Розмiр гранту, графiк платежiв та обсяги фiнансування.
В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Борецький Ю.Р,, Солдаткiн О.П.,
Прiхна Т.О., Мельник Т.А.
За результатами обговорення запропоновано;
п.1 видалити фразу <фiнансування по роках);
п.2 видалити слово ((поетапно));
п.п 3-5 залишити у попереднiй редакцii;
Роздiл IV. Права та обов'язки cTopiH,

В обговореннi взяли участь: Прiхна Т.О., Яценко Л.П., Борецький Ю.Р.,
Солдаткiн о.П.
За результатами обговорення запропоновано:
п.l залишити у поперелнiй редакцii;
п. 2 пп.:
5) додати фразу ку встановленому законодавством порядку);
7) додати фразу <без погодження з науковою радою Грантонадавача, пiсля
чого укладаеться додаткова угода з Грантонадавачем>;
8) замiнити фразу <узгодженого Кошторису> на (погодженого Кошторису>
l0) видалити останнiй абзаu;
п.4 додати фразу ((в межах
фiнансування>.
Роздiл V. В iдповiдальнiсть cTopiH.

фактично отриманого Грантонадавачем

п.4 перше речення додати фразу <наукова рада Грантонадавача приймае
рiшення щодо припинення надання грантовоi пiдтримки Проекту>.
Роздiл VI. Право власностi на результати реалiзованого проскту.
п. l додати такий абзац <ABTopcbKi права учасникiв Проекту, пiдтриманого
грантонадавачем, реалiзуються вiдповiдно до законодавствa>)
Роздiл VII. Витрати, бухгалтерський облiк, звiтнiсть та контроль.

В обговореннi взяли участь: Борецький Ю,Р., Губар C.I., Яценко Л.П.,
Солдаткiн О.П., Бородiна о. М,, Прiхна Т.о., Носич о.Й.
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За результатами обговорення запропоновано:
п. 5 замiнити фразу ny 2-х лримiрниках) на (в електронному виглядi та у 2-х
паперових примiрниках;
п. б пп. в) та г) перенести до п. 5, а п. б видалити;
п. 7 додати такий абзац <Наукова рада Грантонадавача анмiзуе звiти про
результати реалiзацii Проекту та використання бюджетних коштiв,
спрямованих на його виконання)).

Роздiл VIII. {острокове розiрвання договору.
п.2 фразу (мае право достроково розiрвати чей Щоговiр> замiнити на (за
рiшенням науковоi ради Грантонадавача лостроково розрива€ цей Щоговiр.
Роздiли IX- ХII зzLпишити у попереднiй редакцiТ.
Яценко Л.П. запропонував затвердити в цiлому фор"у .Щоговору про
виконання наукового дослiдження iрозробки за рахунок грантовоТ пiдтримки
на 2020 piK (без додаткiв) у запропонованiй релакuii iз урахуванням внесених
правок.

Голосування: <за> - 21;((проти)) - 0; <утрима,rись> - 0.

УХВАЛИЛИ: затвердити в цiлому форrу Щоговору про виконання наукового
дослiдження i розробки за рахунок грантовоТ пiдтримки на 2020 piK у
запропонованiй редакцiТ iз урахуванням внесених правок.
Солдаткiн О.П. запропонував перенести розгляд !,одаткiв до .Щоговору lrpo
виконання наукового дослiдження i розробки за рахунок грантовоi пiдтримки
на наступI{е засiдання науковоi ради.

2. flруге питаIitIя порядку ленного - uПро стан справ щодо проведення
науковоi i науково-технiчноТ експертизи проектiв за конкурсом <Пiдтримка
дослlджень провlдних та молодих учених).
СЛУХАЛИ:
Член НР, уповноважений Ila здiйснення монiторингу роботи KoMicii
конкурсу <<Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)) вiд секцii
природничих. технiчних наук i математики доповiв що за зазначеною секцiсю
всього 215 проектiв, станом на 21.08.2020 року призначенi експерти для ycix
просктiв. ме 34 проскти ще не мають жодноi оцiнки, недостатня кiлькiсть
iноземних експертiв.

В обговореннi взяли участь: ,.Щорошенко А.О., Борецький Ю.Р., Губар C.I.,
Яценко Л.П., Лебовка M.I., Солдаткiн О.П., Прiхна Т.О,, Вiльчинський С.Й.
Член НР, уповноважеttий па здiйспеtlня моlliториllгу роботи KoMicii
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)> вiд секцii
бiологiI, медицини i аграрних наук доповiв. що за останнiй час ситуацiя
значно покращилась, немае проектiв без оцiнок, aJle с ще декiлька проектiв з
однiею оцiнкою.

Член НР, уповноважений на здiйсrlення монiторингу роботи KoMiciT
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених>) вiд секцii
соцiальних та гуманiтарних наук повiдомив, що всього за секцiсю 37
просктiв, з них 34 проскти вже мають три оцiнки, але заJ,Iиша€ться проблема з
недостатньою кiлькiстю iноземних експертiв.



за результатами обговорення заlIропоновано наведену iнформацiю взяти до
вiдома; членам НР, уповноваженим на здiЙснення монiторингу роботи KoMiciii
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) пiдготувати
на ранок 25.08.2020 оновлену iнформацiю щодо стану справ проведення
науковоТ i науково-технiчноi експертизи проектiв за зазначеним конкурсом.

3. Трете питання порядку денного - ппро стан справ щодо проведення
HayKoBoi i науково-технiчноi ексItертизи просктiв за конкурсом <Наука для
безпеки людини та суспiльства>.

СЛУХАЛИ:
Член НР, уповноважений на здiйснення монiторингу роботи KoMicii
конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства>> вiд секцiТ бiологiТ,
медицини i аграрних наук доловiв, що всього за секцiею 203 проскти, для ycix
просктiв призначенi експерти, але с декiлька просктiв у яких не вистачае по
однiй оцiнцi.

Запропоновано наведену iнформацiю взяти до вiдома.

Губар C.I. повiдомив про лроблеми з зЕIлученням iноземних експертiв до
експертизи проектiв i звернув увагу членiв НР на необхiднiсть прийняти
рiшення, якi допоможуть розвязати цi проблеми.
В обговореннi взяли участь: {орошенко А.О., Бореuький Ю.Р., Губар C.I.,
Яценко Л.П., Лебовка M.I., Солдаткiн О.П., Прiхна Т.О., Вiльчинський С.Й.,
Kicb о.Р.

за результатами обговорення Яценко л.п. запропонував членам нр,
уповноваженим на здiйснення монiторингу роботи Комiсiй KoHKypciB
провести аналiз випадкiв, коли iноземний експерт провiв оцiнювання бiльше
десяти просктiв, iHa наступному засiданнi прийняти рiшення з даного
питання.

Питання
завершеним.

Голова НР

Секретар НР

порядку денного вичерпанi, засlдання оголошуеться

Л.П. Яценко

Т,М. Косячкiна


