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засiдання HayKoBoi ради Нацiональноfо фонду дослiлжеяь Украiни
(нФду)

l6-17 вересня 2020 року

Мiсце проведення: у зв'язку з карантином та рекомендованими
протиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбуваеться в листанцiйнiй формi
шляхом аулiо/вiлео конференчii iз застосуванням програмного забезпечення
Zoom.

Ресстраuiя членiв HayKoBoi ради (далi - НР) проводиться онлайн шляхом
при€днання до аудiо/вiдео конференцii (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).

За результатами ресстрацii на засiданнi присутнi 20 членiв HayKoBor ради
(засiдання НР проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох
третин вiд загальноТ кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

Голова HayKoBoi ради Яценко Л.П., головуючий на засiданнi.

Члени HayKoBoi ради:
Борецький Ю.Р., Бородiна О.М., Висоцька Н.О., Вiльчинський С.Й., Гончарук
А.Г., Жаботинська С.А,, Зажигмов В.О., Kicb О.Р., Колотiлов С.В,, Кочубей
А.Н.' Лебовка M.l., Мельник Т.А., Найдюк Ю.Г., Носич О.Й., Павличенко
А.В., Прiхна Т.О., Скок М.В., Солдаткiн О.П., Шакун B.I.

Представники дирекцii НФЩУ:

ПолоцькаО.О. виконавчийдиректор;

Губар C.L перший заступник виконавчого директора;

Голова KoMicii конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства>.

порядок денний:

1. Про затвердження результатiв конкурсу <Наука для безпеки Jlюдини та
суспiльства>, перелiку проектiв, рекомендованих до реалiзацii за рахунок
грантовоi пiдтримки НФДУ, та обсягiв ix фiнансування.
Доtlовidочi: Го.lова Kolticii' KoHKl,pcv KHavtca d:lя безпекч.lюduнtt па c),L,пi_lb(пllцs-

2. Про затвердження документiв, якi долатково подаються виконавцями
проекту разом iз пакетом документiв для укладення договору про надання
грантовоi пiдтримки.
Доповidачi : Полоцька О, О.

3. Про затвердження резу;rьтатiв конкурсу <Пiдтримка дос"lliлжень лровiдних
та молодих учених)), перелiку просктiв. рекомендованих до реалiзацii за

рахунок граtlтовоi пiдтримки НФДУ, та обсягiв ix фiнансування.
Доповidачi: Пl:toBa Ko-ttici''' кtlllкурс,- < Гlk)прu.llкеl dос:,liDэл,еttt, tlpclBidttu.t tпо чц1.1оdu,r ччеttu.rл_

4. Рiзне.

Яценко Л.П. BHic пропозиtliю розпоttати засiдання зi схвалснllя порядку
денного.
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['олосування: <за> - 20; ((проти)) - 0;<утримались) - 0.

Заперечень у членiв НР немас, порядок денний схвалюсться одноголосно.

Розгляд питань порядку денного:

1. Перше питання порядку денного - пПро затвердження результатlв
конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства>, перелiку проектiв,

рекомендованих до реа;liзацii за рахунок грантовоТ пiдтримки НФffУ, та
обсягiв ix фiнансування>.

СЛУХАЛИ:
Голова KoMiciT конкурсу <Наука для безпеки людини та суспiльства>>
повiдомив, що за результатами HayKoBoi та науково-технiчноi експертизи
Комiсiею конкурсу сформовано та затверджено вiдповiдно до Типового
положення про Комiсiю конкурсу Нацiонального фонду дослiджень Украiни
(додаток 1 до Порядку розгляду та експертизи просктiв iз виконання наукових

дослiджень i розробок, що подаються Нацiональному фонду дослiджень
Украiни для участi в конкурсних вiдборах (зi змiнами, внесеними згiдно з

рiшенням Науковоi рали НФ.ЩУ протокол вiд 15.05. 2020 р. J\Ъ9) TaKi

документи (додаються до протоколу):

рейтинговий список просктiв iз зазначенням iнформачii щодо ix
чисельного оцl н ювання;
- список переможцiв конкурсу <Наука для безпеки людини та
суспiльства> iз зазначенням рекомендованого обсяry фiнансування проскту та
його розподiлу за роками, В список переможцiв включено 77 проектiв на

загальну суму фiнансування у 2020 poui |2| З22 51 1 грн., у 2021 роцi - 271
304 71 5 грн., загальний бюджет - З98 627 226 грн.;
- TeKcToBi обrрунтування оцiнок, отриманих проектом конкурсу <Наука

для безпеки людини та суспiльства) за результатами HayKoBoi i науково-
технiчноi експертизи.
Було зазначено, що Bci перерахованi документи бу ли прийнятi одноголосно
присутнiми на засiданнi членами KoMicii конкурсу кНаука для безпеки
людини та суспiльства>. Науковiй радi перелано протокол засiдання KoMicii
конкурсу з додатками для затвердження результатiв конкурсу.

В обговореннi взяли участь: Жаботинська С.А., Прiхна Т.О., Губар C.I.,
Яценко Л.П., Шакун B.I., Солдаткiн О.П., Зажигалов В.О.

За результатами обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю
затвердити результати конкурсу кНаука для безпеки людини та суспiльства>.

Голосування: <за> - l8; (проти) - 0; <утримались>> -2.
УХВАЛИЛИ: затвердити результати конкурсу <Наука для безпеки людини та
суспiльства>, перелiк просктiв, рекомендованих до реалiзацii за рахунок
грантовоi пiдтримки НФДУ, та обсяги ix фiнансування.

Губар C.I. повiдомив, що вiдповiдно до п. 28 Порядку конкурсного вiдбору
та фiнансування Нацiональним фондом дослiджень просктiв з виконання
наукових дослiджень i розробок, затвердженого постановою КМУ вiд 27
грудня 2019 р. Jф l170, текстове обгрунтування оцiнок, отриманих про€ктом
за результатами HayкoBoi i науково-технiчноТ експертизи, надсиласться
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учаснику конкурсу електронною поштою. Необхiдно прийняти рiшення чи
буде надсилатися текстове обгрунтування оцiнок, пiдготовлене Комiсiсю
конкурсу, або булуть надсилатися оцiнки експертiв без зазначення прiзвищ
експертiв.

В обговореннi взяли участь: Жаботинська С.А., Яценко Л,П., Kicb О.Р.,
Губар C.I., Шакун B.l., Солдаткiн О.П., Зажигалов В.О., Лебовка M.I., Носич
о.И., Найдюк Ю.Г.

За результатами обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю:
надiслати текстове обrрунтування оцiнок, отриманих про€ктом за

результатами HayKoBoi i науково-технiчноi експертизи учасникам конк}рсу
електронною поштою, з додаванням iнформачii lrро,ге, що ознайомитись з

оцiнками та експертними висновками можна в особистому кабiнетi учасника
конкурсу. Пр, цьому зазначити, що умовами конкурсу апеляцii не
передбачено.

Голосування: (за) - 18; ((проти)) - l ;<утримались> - 1.

УХВАJIИЛИ: надiслати текстове обrрунтування оцiнок, отриманих проектом
за результатами HayKoBoi i науково-технiчноi експертизи учасникам конкурсу
електронною поштою з додаванням iнформаuii про те, що ознайомитись з
оцiнками та експертними висновками можна в особистому кабiнетi учасника
конкурсу. При цьому зазначити, що умовами конкурсу апеляцii не
передбачено.

Яценко Л.П. повiдомив, що науковiй радi необхiдно визначитись з тим, що
робити з зекономленими коштами. якi виникнуть при укладаннi договорiв.
В обговореннi взяли участь: Яценко Л,П., Солдаткiн О.П,, Носич О.Й., Шакун
B.l., Зажигалов В.О., Губар C.I., Жаботинська С.А.
За результатами обговорення вирiшили у разi вивiльнення коштiв. як BapiaHT.

розглянути можливiсть фiнансувати наступнi за рейтингом проекти.

2. Щруге питання порядку денного - uПро затвердження документiв, якi
додатково подаються виконавцями про€кту разом iз пакетом документiв для
укJIадення договору про надання грантовоi пiдтримки>.

СЛУХАЛИ:
Яценко Л.П. повiдомив, що Полоцькiй О,О. прийшлось покинути засiдання
НР i надав слово Губарю C.I.
Губар C.I. доповiв, що дирекцiя НФ,ЩУ пропонус доповнити перелiк
документiв, якi подаються грантоотримувачами при укладаннi договору, ще
двома документами:
- для наукових керiвникiв -,Щовiдка з основного мiсця роботи iз зазначенням
перiолу роботи та займаноi посади (за формою, прийнятою у вiдповiднiй
орган iзаuii-грантоотримувача) ;

- для наукових керiвникiв та виконавцiв про€кту - Iнформована згода (проект
додаеться).
При цьому зазначив, що пiдставою для першого документу е п. 7 Порядку
конкурсного вiдбору та фiнансування Нацiональним фондом дослiджень
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проектiв з виконання наукових дослiджень i розробок, затвердженого
постановою КМУ вiд 27 грулня 2019 р. J\Ъ 1170, а для другого -п.2 Умов
конкурсу.

В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Солдаткiн О.П.,, Жаботинська С.А.,
Шакун B.I., Губар C.I, Мельник Т.А., Зажигалов В.О.

За результатами обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю
доповнити перелiк документiв. якi подаються грантоотримувачем при

укладаннi договору про виконання наукового дослiдження i розробки за

рахунок грантовоi пiд,тримки , двома документами:

- для наукових керiвникiв - .Щовiдка з основного мiсчя роботи iз зазначенням
перiолу роботи та займаноi посади (за формою, прийнятою у вiдповiднiй
органiзачii-грантоотримувача) ;

- для наукових керiвникiв та виконавцiв про€кту - Iнформована згода (у

формi, пiдготовленiй дирекцiсю).

Голосування: <за> -20; (проти) - 0; <утримались> - 0.
УХВАЛИЛИ: доповнити перелiк документiв. якi подаються
грантоотримувачем при укладаннi договору про виконання наукового
дослiдження i розробки за рахунок грантовоi пiдтримки, двома документами:
- для наукових керiвникiв - Довiдка з основного Micrи роботи iз зазначенням
перiоду роботи та займаноi посади (за формою, прийнятою у вiдповiднiй
органiзачii-грантоотримувача) ;

- для наукових керiвникiв та виконавцiв проскту - Iнформована згода (у
формi, пiдготовленiй дирекцiею).

Оголошено перерву в засiданнi до 16.00 l7 вересня 2020 року.

17 вересня 2020 року (продовження засiдання).

за результатами ресстрацii шляхом при€днання до аудiо/вiдео конференцii на
засiданнi присутнi 22 члени НР:

Боречький Ю.Р., Бородiна О.М., Висоцька Н.О., Вiльчинський С.Й., Гончарук
А.Г., .Щорошенко А.О., Жаботинська С.А., Зажигалов В.О., Колотiлов С.В.,
Кондратюк С.Я., Кочубей А.Н., Лебовка M.I., Лущак B.I., Мельник Т.А.,
Найдюк Ю.Г., Носич О.Й., Павличенко А.В., Прiхна Т,О., Скок М.В.,
Солдаткiн о.П., Шакун B.I.

Представники дирекчii НФДУ;
Полоцька О.О. - виконавчий директор;

Голова KoMicii конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих

учених).
Яценко Л.П. BHic пропозицiю розпочати засiдання, оскiльки в ньому беруть

участь не менше двох третин вiд загапьноi кiлькостi членiв НР.

Заперечень у членiв НР немае, засiдання продовжу€ться.
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3. Трете питання порядку денного - <Про затвердження результатiв
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)), перелiку

про€ктiв, рекомендованих до реалiзачii за рахунок грантовоi пiдтримки
НФДУ, та обсягiв rx фiнансування.>.

СЛУХАЛИ:
Голова KoMicii конкурсу <Пiдтримка дослiдясень провiдних та молодих

учению) повiдомив, що за результатами науковоТ та науково-технiчноТ
експертизи Комiсiею конкурсу сформовано та затверджено вiдповiдно до
Типового положення про Комiсiю конкурсу Нацiонального фонду дослiджень
Украiни (додаток l ло Порядку розгляду та експертизи просктiв iз виконання
наукових дослiджень i розробок, що подаються Нацiональному фонлу
дослiджень Украiни для участi в конкурсних вiдборах (зi змiнами, внесеними
згiдно з рiшенням Науковоi рали НФ,ЩУ протокол вiд 15.05. 2020 р. Nч9) TaKi

документи (додаються до протоколу):
- рейтинговий список проектiв iз зазначенням iнформацii щодо ik
чисельного оцiнювання;
- список переможцiв конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та
молодих учених) iз зазначенням рекомендованого обсягу фiнансування
проекту та ii розподiлу за роками.;
- TeKcToBi обцрунтування оцiнок, отриманих проектом конкурсу
кПiдтримка дослiджень провiлних та молодих учених) за результатами
науковоi i науково-технiчноi експертизи.
Також було зазначено, що Bci перерахованi документи були прийнятi
одноголосно присутнiми на засiданнi членами KoHKypcHoi KoMicii i Комiсiя
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) переда€
Науковiй радi протокол засiдання конкурсноТ KoMicii з додатками для
затвердження результатiв конкурсу,

В обговореннi взяли участь: Солдаткiн О.П., Яценко Л.П., Мельник Т.А.,
Зажигалов В.о.
За результатами обговорення Яцепко Л.П. винiс на голосування пропозицiю
затвердити результати конкурсу кПiдтримка дослiджень провiдних та
молодих учених).
Голосування: <зu - l9; (проти) - 0 ; <утримались>> -2.

УХВАЛИЛИ: затвердити результати конкурсу кПiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених)), перелiк проектiв, рекомендованих до
ремiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки НФДУ, та обсяги iх фiнансування..

4. Четверте питання порядку денного - Рiзне.

Жаботинська С.А. зауважила, що наукова рада не передбачила процедуру
замiни виконавця про€кту в разi такоi необхiдностi.
Яценко Л.П. запропонував розглядати кожен такий випадок окремо i по
кожному випадку наукова рада буде приймати рiшення.
Солдаткiн О.П. запитав, коли почнеться процес укJIадання договорiв з
переможцями.
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Полоцька О.О. повiдомила, що дирекцiя за допомогою засобiв телефонного та
електронного зв'язку проводить консультацii з грантоотримувачами з питань
заповнення договорiв, а зараз, коли науковою радою ухвЕrлено рiшення про
затвердженЕя результатiв обох KoHKypciB, почнеться процес укладання
договорlв з переможцями.

!орошенко А.О. запитав, чи вiдомо яка
закладена у бюджетi на наступний piK.

сума коштlв по двох конкурсах

Питання
завершеним.

Голова НР

порядку денного вичерпанi, засlдання оголошусться

Секретар НР

Л.П. Яценко

Т.М. Косячкiна

Полоцька О.О. повiдомила, що на початку Мiнфiн заклав в бюджетi лляНФ!У граничний обсяг фiнансування у розмiрi зо6704,2 тис. грн. На
сьогоднiшнiй день ця сума збiльшена до 583 982,7тис.грн., з них на Bci
конкурси передбачено - 544,712,2 тис. грн. Фонд звернувся з проханням
збiльшити суму на конкурси до 928 100,0 тис, r.pн., з них: на проведення
експертизи _ 8 100,0 тис грн.; на два конкурси' оголошенi у 2020 роцi -
728 828,5 тис. грн.; на фiнансування переможчiв спiльного конкурсу ЛООД-
DFG - 6098,0 тис.грн.; на HoBi конкурси - 185073,5 тис.грн. При цьому
зазначила, що поки не вiдомо чи вдасться домовитись про збiльшення
фiнансування.


