
протокол лъ 23

зiсИання Hayкoвoi радп Наuiонального фонлу лослiдltень Украliни

29 вересня 2020 року

Мiсце проведеншI: у зв'язку з карантином та рекомендованими
протиепiдемiчними заходами, засiдаrтня вiлбуваеться в дистанчiйнiй формi
пшяхом аулiо/вiлео конференцii iз застосувашrям rрограмного забезпечення
Zoom.

Реестрачй чrrенiв HayKoBoi ради (далi - НР) проводиться онrrайн шляхом
прпеднання до аудiо/вiдео конференчii (кiлькiсний скгlад НР - 30 осiб).

За результатами peecTpauii на засiданнi присутнi 20 члевiв Ha).KoBoi ради
(засйання НР проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох
rрстин вй загальноi кйькостi членiв НР),

Присупli на засйаннi:

Заст}пник Голови HayKoвoi ради Вiльчинський С.Й., голов}rочий на засйаннi.

Члени HayKoBoi ради:
Борецький Ю.Р., Висоlька Н,А., ,Щорошенко А.О., Зажигалов В.О., IcacHKoB
С.В., Kicb О.Р., Колотiлов С.В., Конлраток С.Я., Костюченко Ю.В., Кочубsй
д.Н.. Лебовка M.I., Луцак B.I., Мельник Т.д., Найдок Ю.Г., Носич о.И,,
Павrиченко А.В., Скок М.В., Солдаткiн О.П., IIIaKуH B.I..

Прелставники дирекцii НФДУ:
Полоцька О.О. - виконавчий дирекгор.

Губар C.I. - Перший застlлtник виконавчого дирекгора.

Палеха Л.В. - началъrrик фiнансового управ.гliння,

Марушевська О.С, - начальник вiддйу граrrовоi пйтримки

дослiджень з соцiальних та ryr,ланiтарних наук, т.в,о. секрЕгаря НР.

Головуючий Вйьчинський С.Й. BHic пропозицiю щодо внесеш{я до Порядку
денного засйанrrя НР вiд 29 вересня 2020 року додаткове питання, а саме (Про
затзердження змiн до скJIаду учасникiв проскгiв перемолщiв конкlрсу НФ.ЩУ>,

доповiдач Полоцька О.О. а такох запропоIlувatв Першим питання порядку
денного засiданrrя НР визначити питання кПро внесення змiн до,Щоговору з
перемоrшцми конкурсу>, доповiдач:Полоцька О.О.

Вйьчинський С.Й, винiс це питання на голосування.

Голоqвання: <за - 20; кпроти> - 0; <утримались>> - 0.



Головуючий Вiльчинський С,Й, запропонував розпочати засiдання зi схвалекня
запропонованого порядку денного:

l. Про внесення змiн до Договору з переможцями конкурсу, про поточний
стан слрав,

До пов i й ч : П о.юц ька О. О,

2. Про розгляд звернень вiд rrасникiв KoHKypciB, якi не стали перемохцями
KoHKypciB НФДУ,

ДоповiОач : Вiльчlлнс ькlй С. Й

3, Про затверлження змiн до складу 1"rасникiв просктiв переможчiв
конкlрсу НФ!У.

Доповidач: Поюцька О,О

4, Рiзне,

Голосування: (за) - 20; (проти)) - 0 , <утримались> - 0,

Заперечень у членiв НР немас, порядок денний схвалено одноголосно.

Перед розглядом питань порядку денного Полоцька О,О. запропонувала
розгJlян)ди призначення Марушевськоi О.С. т.в.о.секретаря засiдання НР вiд 29
вересня 2020 року Nэ23 у зв'язку iз вiдпусткою секретаря НР Косячкiноi Т.М,

Вiльчинський С.Й. запропонував проголосувати на призначення т.в.о. сскретаря
засiдання НР вiд 29 вересня 2020 року М 23 Марушевськоi о.С,
Голосування: (за> - 20; <проти> - 0; <утримались> - 0.

Перше питання порядку денtlого: Про внесення змiн до Договору з
переможцями конкурсу, поточний стан справ.

СЛУХАЛИ:
ГIолоцька о.о. поiнформуваJIа про те, що в рамках чинного зzlконодавства
впосити змiни чи доповнення до просктiв flоговорiв з fрантоо,тримувачами, а
саме вносити посилання на ч,3 ст,6З l I{ивiльного кодексу Украiни не можна.

Палеха Л.В, поiнформувала про те, що вiдповiдно до cTaTTi 46 Бюджетного
кодексу цього робити не можна. L]e було би можливо при yMoBi, що Договори
уже були ранiше уrоrаденi, i тодi це перехiдне фiнансування.

В обговоренi взяли ]лlасть: Солдаткiн О,П,, Шакун B,l,,



Полоцька О.О, прелставила, пiдготовленi !ирекцiею Фонду <РекомендацiI
щодо погодх(ення проектiв логоворiв, надiсланих в елеlс-ронrrому виглядi до
дирекцii НФ{У в рамках KoHKypciB <Наука л,rя безпеки людини та суспiльства"
та <fliдтримка дослiджень провiдних та молодих rlених))), зокрема:

1. У логоворi мас зазначатися обсяг фiнансування проекry, в тому числi
за роками, який не перевищус обсяг фiнансування, затвсрджений
Науковою радою НФ.ЩУ (протокол вiд 16-17 вересня 2020 року Nл 2l),

2. Не використанi при плануваннi бюлжегу проскry на 2020 piK кошти не
дозволяеться переносити на наступнi роки виконання про€кту.

3. У зв'язку iз скороченrrям TepMiHiB реалiзачii проскгiв, дозволясться:
а. зменшення обсягiв фiнансування за окремими статтями

витрат та фiнансування проскгу в ubovyl
Ь. перерозподй коштiв мiж статтями виц)ат дозволя€ться лише

дтя проекгiв, обсяг фiнансування яких був скорегований комiсiсю
вiдповiдного Kolrк}pcy (за статтями виTрат, якi було передбачено в
заявцi);

с. Змiна в технiчному завланнi обсягiв iзмiсту виконання робiт в
межах одного року;

d. Перенесення дослiджень на насryпнi роки для проекгiв, обсяг

фiнансування яких був скорегований Комiсiсю вiдповiдного конк}рсу,
4. ,Щтrя Bcix змiн обсягiв фiнансування, часу закупiвель спецустаткування

та змiсry i часу виконалня дослiджень надаеться обrрунryвання за
пiдписом наукового керiвника загальним обсягом не бiльше 2-х
cTopiHoK.

Губар C.I. надав роз'яснення по кожному пункц/ зазначених Рекомендачiй i
просив, у разi вiдсугностi зауважень i пропозицiй, схваJlити зазначенi
Рекомендацii. Також Губар C,L поiнформував про те, що вiдповiдно до пу}rкrу
зOп ного в онал ыl иlt''

KTIB з виконання начкових
затвердхеного постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27 грулня 20l9 р, Nэ
1l70 тiльки пiсля ),,хваJIення Фондом рiшення про ttадання лранту мiж Фондом i
переможцем конк}рсу укладасться логовiр про виконання наукових дослiджень
i розробок.

Вiльчинський С,Й. запропонував поставити питання на голосування.

Голосування: <за> - 19; <проти> - 0; кутримались> - 1,

УХВАЛИlIИ:
схвалиги крекомендацii щодо погодження проскt iB логоворiв. надiсланих в

елекФонному виглядi до дирекцii НФДУ в рамках KoHKypciB (Наука для
безпеки.гподини та суспйьства> та <Пiдтримка дослiджень провiлних та
молодих уIених)).



Щруге питання порядку лсltного: Про розгляд звернень вiл учасяикiв
KoHKypciB, якi не стали переможцями KoHKypciB НФflУ.

СЛУХАЛИ:
Вiльчинський С.Й. звернув увагу на те, що приходять скарги вiд учасникiв
KoHKypciB, якi не стали переможцями KoHKypciB. Наприклад, iсторiя з лросктом
2020,0210|16, науковим керiвником якого с Фрицький I.0. За результатами
оцiнювання експертами проект не потрапив у список переможцiв. Пiсля
отримання експертних висновкiв, Фричький I.0. наполягае на тому, що один
експертний висновок не стосуеться його проекту. Проте оцiнювання експерта,
який пiдгоryвав цей експертний висновок, знизило середнiй бал проекту. З
метою з'ясування лостовiрностi звернень заявникiв. якi не .погоджуються iз
затвердженими результатами KoHKypciB, Вiльчинський С.И. запропонував
надати доступ до результатiв бази даних з експертними висновками головам
комiсiй KoHKypciB, а також шiстьом членам науковоi рали, якi здiйснювали
монiторинг оцiнювання проектiв.

В обговоренi взяли участь Kicb О.Р., Лебовка M,I.
Вiльчинський С.Й. винiс на гоJlосування питанця надання доступу до
результатiв бази даних з експертними висновками головам комiсiй KoHKypciB, а
також шiстьом членам науковоi ради, якi здiйснювали монiторинг оцiнювання
проектiв.

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

УХВАЛИЛИ:
Надати доступ до результатiв бази даних з експертними висновками головам
комiсiй KoHKypciB, а також шiстьом членам науковоТ ради, якi здiйснювали
монiторинг оцiнювання просктiв.

Трете питання порядку д€нного: Про затвердхення змiн до складу
учасникiв проектiв переможцiв конкурсу НФflУ.

СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. повiдомила, що до Нацiонального фонду дослiдхень Украiни
надiйшов лист вiд Гончара М.В., керiвника лроскry 2020.0210100 <<Створення
нових нанозимiв як каталiтичних елементiв дJlя ензиматичних наборiв та
хемо/бiосенсорiв>, з проханням надати дозвiл на замiну Смутка О.В., учасника
проскту 2020.02/0l00 <Створення нових нанозимiв як каталiтичних елементiв
для ензиматичних наборiв та хемо/бiосенсорiв) на Демкiв О.М. OKpiM листа,
надiйшли двi заяви, а саме змва Смутка О.В. щодо неможливостi працювати на
просктi 2020.0210100 <Створення нових нанозимiв як каtалiтичних елементiв
для ензиматичних наборiв та хемо/бiосенсорiв>>, а такох згода.Щемкiв О,М. на
участь у проектi 2020.0210100 <Створення нових нанозимiв як каталiтичних
елементiв для ензиматичнкх наборiв та хемо/бiосенсорiв>l.



Вйьчинський С.Й. запропонував поставити питання на голосування.

Голосування: (зD - 20; <проти> - 0; кутрима"rись> - 0.

УХВАЛИЛИ:
Надати дозвiл Гончару М,В., керiвнику проеюу 2020.02/0100 кСтворення нових

наборiв тананозимlв як каталlтичних елементlв для ензиматичних
хемо/бiосенсорiв> на замiну Смутка О.В., уrjасника проскту
<Створення нових нанозимiв як каталiтичних елементiв дrя
наборiв та хемо/бiосенсорiв> на .Щемкiв О.М.

2020.02/0l00
ензиматичних

ocHoBi наноматерiалiв рiзноi природи для електрохiмiчних бiосенсорних та
сенсорних масивiв iз заданими та керованими властивостями), з проханням
надати дозвiл на замiну Бахмачук А,О., виковавця проскгу 2020.02/0097
<,Щослiлження особливостей формування сrlас}rих елементiв на ocHoBi
наноматерiалiв рiзноi природи дrя електрохiмiчних бiосенсорних та сенсорних
масивiв iз заданими та керованими властивостями) на Яринку .Щ,В. OKpiM
листа, надiйrrrли двi змви, а саме заява Бахмачук А.О. цодо неможливостi
працювати на проектi 2020.0210097 кДослiдження особливостей формування
сrrасних елементiв на ocHoBi каноматерiалiв рiзноi природи д'rя
елекгрохiмiчних бiосенсорних та сенсорних масивiв iз заданими та керованими
властивоотями), а також згода Яринки ,Щ.В. на rlасть у проекгi 2020.0210091
<,Щослiлження особливостей формуванrrя сrIасних елементiв на ocHoBi
наноматерiалiв рiзноi природи дIя електрохiмiчних бiосенсорних та сенсорних
масивiв iз заданими та керованими властивостями)).

Вйьчинський С.Й. запропонував пост:lвити питання на голосування,

Голосуванrrя: кза>-20; <проти> -0; кутримались> - 0,

УХВАЛИЛИ:
l. Надати лозвiл ,Щзялевичу С.В,, керiвнику проскгу 2020.0210091 к,Щослiлження
особливостей формlъання сучасних елемеrrтiв на ocHoBi наноматерiалiв рiзноi
природи дul електрохiмiчних бiосенсорних та сенсорних масивiв iз заданими га

керованими вllастивостями на замiну Бахмачук А,О., 1"lаспика лроскry
2020.0210097 <.Щослiдхення особливостей формування сrIасних елементiв на

ocHoBi наноматерiалiв рiзноi природи д,uI елекгрохiмiчних бiосенсорних та
сенсорних масивiв iз заданими та керовiшими властивостями), на Яринку ,Щ,В,

Також Полоцька О.О. звернула уваry на те, що на iм'я голови науково[ ради
Яценко Л.ГI. надiйшов ще один лист, зокрема вiд Нипорко О.Ю., керiвника
проскгу 2020.01/0543 <Рацiональнiй дизайн iнгiбiторiв мускаринових

речепторiв ачетiлхолiну як потенцiйнiх компонентiв Комбiнованоi Tepanii
обструктивного захворюв:rння легень (ХОЗЛ) та астми) з

надати дозвiл на вкJIючення в число виконавцiв проекry локгора

Також Полоцька о.о. повiдомила про те, що до Нацiонального фонду
дослiджень Украiни надiйшов ще лист вiд Дзядевича С.В., керiвника проскгу
2020.0210097 к,Щослiдження особливостей формування сучасних елементiв на

хронlчного
проханням



бiологiчrих наук, доцента КиiЪського нацiонаJIьного унiверситеry iMeHi Тараса
Шевченка I]имбалюк Ольгу Вололимирiвну,

Вйьчинський С.Й. з:лпропонував поставити питання на голосуван}и,

Голосування: (зa> - 20; кпроти> - 0; (утримались) - 0.

УХВАЛИЛИ:

1. Надати дозвiл Нrпорку О.Ю,, керiвнику проекгу 2020.01/0543 кРацiонмьнiй
дизайн iнгiбiторiв мускаринових речепторiв ацетйхолiну як потенцiйlriх
компонеrгiв Комбiнованоi терапii хронiчного обструктивного захворювання
легень (XOU} та астми) на вкJIючення в число виконalвцiв гроекry локгора
бiологiчних наук, доцента Киiъського нацiоныIьного унiверситету iMeHi Тараса
Шевченка I-|имба.шок Ольгу Вололимирiвну

Чегверте пrrтання порядку денного - <Рiзне>.

Вiльчинський С.Й. зазначив, що наступпе засiд;шIrя нР шIану€ться провести 02
ховтня 2020 року,

Питання порялку денного вичерпанi, засiдання оголошусться завершеним.

Засryпник Голови,
Головуючий на засiланнi HayKoBoi ради чинський С.Й.

Т.в.о. секретаря с.Марушевська О.


