
протокол ль 22
засiдання науковоi ради Нацiонального фондУ дослiдtrtень Украihи

м.ц. проведення: у зв,язку з карантином ,;':'"::r.i:::J#"проr иепiлемiчним" ru*ооur";,*", ;r;,;i;;;" -"Jff!ij;"i:;yx;Hdi:#rT;й"flжTxT#;.H#;

Ресстрацiя членiв HayKoBoi gали (1алi. - НР) проволиться онлайн шляхомпри€днання до аудiо/вiдgо кбнфgрg"цii (кiл"кiснии с'ййЪр"--зо o"iO),
За результатамИ peccmauii на засiланнi присутнi 2l член HayKoBoi ради (засiданняНР_лроводиться за умови, *on, у n"o"y Ъеруr, yuu"r" ," J""-e двох третин вiдзага,rьноi кйькостi членiв НР),

Присутнi на засiланнi:
Голова HayкoBoi ради Яценко Л.П., голов},rочий на засiданнi.
Члени HayKoBoi ради:
Борецький Ю,Р.. Боролiна о М,. Висоцька Н,А,. Вlльчинський С,Й,. ГончарукА,Г.. Дорошенко А.О,. Жаботинсьlа С А l.u.nno. ё,Ё.. 

'кологiлов 
С,В,,Костюченко Ю.В.. Коччбей ,1Н Ле!ов;Й;-,'Л;;"-' ;j, Мельник Т,А.,Носич о.Й.' Павличенко А,В., Прrхна т,о., сЙ'мЫЪйuiп', O.n,, runrn

Представники дирекцii НФДУ:
Полоцька О.О. - виконавчий директор.
Губар C.I. - Перший засryпник виконавчого дирекгора,
Марушевська О.С, - начал ьник
дослiджень з соцi-"",*," .r;.";frН"lО;:;:::l:ruffЬ" 

",Головуючий Яценко Л,П, BHic
запропонованого пооrо*, о"rrпо#опозицlю 

розпочати засiдання зi схва,,lення

l. Про поточний стан справ.
!о повi dач : П олоц ька О. О.

".._r;...].]":l1**ня 
проекtу змiн до штаr ного розпис}зв язку з пtдвищенням мiнiмальноi заробiгноi плати iдокументу в Додатку.

Допt,вi ёач : П.,,1оц ька (). (),

дирекцii нФду у
01.09.2020 (проект

3. Про затве_рлЖення змiн до сюrаду }^lасникiв проектiв переможцiвконкlрсу НФffУ.
Доповtооч. Яценко,7 П-, Ьzьчttнськttti с й.



4. Рiзне.

Голосування: (за) - 2l; (проти) - 0; кутримались> - 0.
Заперечень у члеНiв НР немас, порядок денний схваJIено одноголосно

розгляд питань пооядкч денного:

Перед розглядом питань I
розглян)дипризн""ar""ruо'оо"опу 

денного Полоцька О,О,. запропонувала

Б;;;;ЪЬ;Ъ;'-йЦ;Чlil"iЪТ,:.*;ж:ж"6?;##J","#,'

1Т]- ',I ЗаПРопонував 
"проголосувати 

за призначення т,в.о, секрfiар,засцання НР вiд 2З вересня Nч i2 Mupyr."..*i о.а,- 
- '-""

Голосування: кзa> - 2l; <тцlоти> - 0; <),трима.пись> - 0.

Перше пп.ганпя порrЦку деЕного: Про поточний стан справ.
СЛУХАЛИ:

I:|:**u О,О. ПОiнформувала присlпнiх щодо стану з уtiладанням !оговорiв зекспертами, членами Комiсiй KoHKypciB, .р*-о.р""уuчч^Й, u ."*оr* -o"o"notHcTpyMeHTiB, впроваджених д"рЪкчiсю -; ;Ь;;;;; комунiкацiй згранmотримувачaлми, звернула увагу на проблемнi r"r*r",'"*i urn"*"lor.-np"
91'гаtлоgаlн i Договорiв з експертами.
нOсич о.и. звернув увагу на те,. що значна кiлькiсть у.rасникiв KoHKypciB, якiотримаJIи невисокi ба,ти пiсля оцiнки експертам, urcnoв;-toru незадоволення,звертаються з проханням п(
висококвалiфiков"rп* a*"пa*ri."п,нути 

результати експертизи, призначити

]_1.::"_a:О 
звернJв увалу на те, що дiючими нормативно-правовими актами не

::rд9а:ена ап_еJuIця Проте, необхiлно у лодiлJIьшому провести аналiзНеДОлlкlв, якi були виявленi у прочесi очiнюва";;;;.*r," експертами,пtдготрати. необхiднi пропозицii, розглянути ii у подальшому. Мох.гlиво дляцього необхiдно буде створити Рооочу групу.
В обговореннi взяJIи ччасть: Бородrна О.М., .Щорошенко А.о., Лебовка M.L,Лlrдак B.I., Мель,r"* Т.А., Пpi*ni Т. С"rд"*i; а.fi.,Ъ;;;" Ё]t., Яц""*о Л.П,

..л]{ry" питsн::_ 
]I9цяДl..} Денного: 3атвердження проекцl змiн до цтатного

розлису дирекцii НФДУ v зв'язку з пйвищенням мiнiмальноi заробiтноi плати з0 L09,2020 1проекг лопу"Ъ"ry в.Щолатку).
СЛУХАJIИ:



полоцька о,о, поiнфоомчв

|_к-,i*ъ;;";;,i,Ё'*i#i";iчнl#"ri:"_Ъйт;::,",;1т",,:
;Ш:1.IiTlH;T'i.'"':;:i:::: 9улже,t 

укрriни на JO2Ь piK" N,8]]-Iх. який

***н:l"#Ё*ii;нt}т,;}hji::щ",j.l:ff 
,,гi.1,.""J,.lH

;ш:*ынli1i*;##НХli,;iii};}IJ;";:;Х";,';ff lli';Ъ*i
Яценко Л.П. u"ni" ц" nrrunn" на голосчвання
Голосування: (за)) - 2|: (проrиD - 0 : uуlрималис"" - 0
УХВАЛИЛИ:
Схва,,rити змiни До штатного розпису дирекцii нФДУ,

третс питання порядку денного: 
_про затвердження змlн до складу)ЛаСнИкlв проекгiв перемоrкuiв конкурсу НФ,ЩУ,

СЛУХАЛИ:
Яценко Л,П. надав слово Вiльчинському С.Й.

ВiльчинськиЙ С,Й. повiдомив,*що на iм.Я fолови HayKoBoI ради Яценко Л П,
:r::л_y лист вiл Горбара Е.-В , -.;i;;;"';;;;;;;;;;Й.62 

<Генерачiя iеволюцIя первинних vагнil ни
сооо"" о Ы l у", u. 

" 
i-,' i r"i }irЪ"# ъ} ;dj:ЁJй: #iЪffi I 

"ý ";Н iмагнiтних лолiв>, на Рчденка l,B. Onp;" nr.ru, ,,uл;;; ;;;""", а саме заяваСоболя о,о,, щодо HeMor{l
пго"рuчi"i."опЪБ""о"'""#,i-"i,"J",ii,-l-"?ff r,,,;i"-:T.fi 

"rJrlЖlrig';:#;:* у проектi 2020.02/0062 <Генерацiя i "";;Й';;р;;нних магнiтних

]1:"19 n,n, зВернУВ УВагУ на те,.що для прийнятгя рiшення щодо схвiшення
:Ml:t__ 1о складУ учасникiВ проектiв переможчi" *оппур"у"iОДУ необхiдно:ЗУlY ВiД 

,НаУКОВоЛО керiвника проекгу три документи, а саме:, лист
::IУлY" КеРiВНИКа 

.ПРоСlfiу, заява учасника про€кту щодо немо)I(,,lивост|

;fiЖi:'" 
На ПРОеКТi, а ТаКОЖ ЗГОДа .anpononoua.o yuu"n"nu на участь у

В обговореннi взяли участьj Жаботинська С.Д., Бородiна о,М., Лебовка M.L,Мельник Т,А,, Шакун B,L,

за результатами обговорення зазначене питання виноситься на l.олосуванЕя,
Голосування: <за> - 2l; <проти> - 0; <утримались> - 0,

УХВАЛИЛИ:



4

IЖ, j::Н;Т:iiJ."i;",";,_:"_'.:ник}п|ос:]у2о2о,о2/оо62<генерацiяi

Юro.o-ouj"i.r"ifr;;J#:::tB> На ЗаМiНУ СОбОЛЯ О.О., учасника про€кту
Iюцlя первпнних магнiтних полiв>l на Руденка i.B.

- - "Tjo" 
питання порядку денного - <<Рiзне>jJ.:l C.r. 

. 
поiнформрав присутнiх, що, у зв,язкч1зменшенняu) комiсiями конкй";*, ;;;;*r*:,*rлл 1 Я3КУ lЗ КОРеГУВilнням

перемоlкti -.""lT.b 
""rйJТj]В.бЮДЖеТiВ 

ПРОеКТiв. nbo*r* 
"u 

конкурси,
вiдрiзнлоться вiд'й,;;;;;; ПРОеlСГИ ЛОГОВОРiВ iЗ коштооисами .rpocK.iB, що
Мае ПОвповажень i n" ,:Y1"" ]u 

КОfrК}РСИ, ОСКiЛЬКи лирекцiя Фонду не
залропоновirних й"rrоо-r"JЗе.. 

СаМОСТiйНО ПРИймати pir."*" 
' "йдJ

,,,;,,,.";i ;;;";;;';;jI#iT# #ii# #.Т:r#'В, 
ви н и кас л отреба у

ДОрошекко А.О, зверну8 увiг\
"р;о.,*,о; д,;;;;; ЪЬ"fr J #;? ffi ""'##::* 

до дiючих нормативно.

ЁЁн: #,т"#ii;тffi н::#1Жl"".;;ъli};} ;;xTfl :#ъ:н, *
питанrи порядку денного вичерпанi, засiлання оголоulу€ться завершеним.

Голова НР

Т.в. о. секретаря НР
Юа"г

Яценко Л.П.

Марушевська О,С,


