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засiдаtItIя tlayKoRoi ради [lацiопаJlьпоl,о фоrrлу дослiltlкень Украiни
(IIФду)

6 жовтня 2020 року

Мiсце ltроведення: у зв'язку з карантином та рекомендованими
протиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбуваеться в дистанцiйнiй формi
шляхом аудiо/вiлео конференцiТ iз застосуванням програмного забезпечення
Zoom.

Ресстрацiя членiв науковоi ради (лалi - НР) лроволиться онлайн шляхом
присднання до аудiо/вiдео конференчii (кiлькiсний склал НР - 30 осiб).

За результатами ресстрацii на засiданнi присутнi 20 членiв науковоТ 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 науковоТ ради:
Борецький Ю.Р., Боролiна О.М., Висоцька Н.О., Вiльчинський С.Й., Гончарук
А,Г., .Щорошенко А.О., Жаботинська С.А., Зажигалов В.О., Kicb О.Р.,
Конлратюк С.Я., Кочубей A.lJ., Лебовка M.I., Мельник Т.А., Носич О.Й.,
Павличенко Д.В., Сарабесв В.Л., Скок М.В,, Солдаткiн О.П., Шакун B.I.

Представники дирекцii НФ.ЩУ:

ПолоцькаО.О. виконавчийдиректор;
Губар C.I. перший засryпник виконавчого директора;

Порядок денний:

l. Про поточний стан справ.
ДоповiОачi: Губар C.l,

2. Про ухвалення рiшення щоло надання грантiв переможtlям KoHKypciB.
До овidачi: IIолоцька О.О,

3. Про розгляд заяв вiд керiвникiв проектiв, якi стали iякi не стаtи
переможцями KoHKypciB.

Допоаidачi_, Яценко Л,П., Г1,(лар C.l,

4. Рiзне.

Яценко Л.П. BHic пропозицiю розлочати засiдання зi схвалсння порядку
денного.

Голосування: <<зо - 20; <проти> - 0; <утримались> - 0.

заперечень у члеrliв Нр немае, порядок денtlий схвалю€ться одноголосно.

Розгляд пи гань поDядкч денного;

l. Перше пптання порядку денного - <<Про поточний стан справ>>.

СЛУХАЛИ:
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Губар C.i. доповiв, що завершусться первинний розгляд надiсланих договорiв
за конкурсами <FIаука для безпеки людини i суспiльства> та <Пiдтримка

дослiджень провiдних та молодих учених). При цьому BiH зазначив, що за
двома конкурсами ще чотири договори не надiсланi переможцями на
попередню перевiрку, але працiвники управлiння забезпечення грантовоi
пiдтримки телефонували керiвникам просктiв та нагадали про необхiднiсть
оформлення договорiв.

В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Солдаткiн О.П., Зажигалов В.О.

За результатами обговорення запропоновано iнформачiю взяти до вiдома,

2,,Щруге питання порядку денного - <<Про ухвалення рiшення щодо надання
грантiв переможrцм KoHKypciB>.

СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. доповiла про договори за конкурсом <Наука для безпеки
люлини i суспiльс,гва>, якi винесено дирекцiсю НФДУ до розгляду науковою
радою:

В обговореннi взяли участь: Яценко Л.I1., Солдаткiн O.II.,, Борецький IO.P.,
Зажигалов В,О., l'убар C.I., Полоцька О.О,

2020.0l (Havкa j,lя безпеки лю!ини i счспiльства)
N, Ре€страцiйний Назва проскт}

l 2020.01/0080 Iнститут
бiологii
клiтияи нАн
Украiни

Розробка вакllини про lи SARS-('ov-
2 на ocHoBi експресii фралментiв
бiлка S у дрiжджiв та вивчення
iMyHHoi вiдповiдi у лаборагорних
тварип

Сибiрний
Аrдрiй
Андрiйович

2 2020.01/042l Iнстит]л
проблем
математичних
машин i систем
НАН Украiни

Прогнозування небезпечних впливiв
ралiоакr ивно iабруднених
поверхневих вод i затоплення
берегiв: роtвиток vоделей Ia iх
впровадження д,Iя зменшення
наслiдкiв над,]вичайних сиlуачiй у ч,
Кисвi. спричинених волами р,,Щнiпро

Беженар
Роман
васильович

2020.0l/0lз2 Сумський
лержавний
унiвсрситет

Механiзм синергетичноi вtасмодii
iHcTpyMeHTiB екопомiчноi
полiтики як драйвер сlабiлiзацii
ceKTopiB економiки в кон leKc гi

зросгаючих чинникiв вразливостi
вваслiдок панлемii COvID- l 9

Д'яконова
Iрина
Iваяiвна

4 2020.0l/025з Iнститут
економiки
промисловост
i нлн
Уц)аiни

Подолання соцiмьно-економiчних
ризикiв ,га небезпек у сферi працi та
зайнятостi Украiни в умоRах впливу
пандемii covID-l9

HoBiKoBa
Ольга
Федорiвrrа

) 2020,01/01з5 Сумський
державний
уяiверситет

Формування екопомiчних механiзмiв
с,lалоl о розви l к} вiдновлкlвальноi
снергетики в умовах I)lобмьних та
локalльних загроз

Сотник
Iрина
михолаiъна
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За результатами обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю
надати гранти п'ятьом переможцям конкурсу <Наука для безпеки людини i
суспiльства>, винесеним Полоцькою О,О. до розгляду науковою радою, з
обсягом фiнансування вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального
фонду дослiджень Украiни вiд l6-17 вересня (протокол .}rlЪ 21) про
затвердження результатiв конкурсу. перелiку просктiв. що рекомендуються
ло реалiзачiТ за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв ix
фiнансування за конкурсом <<Наука для безпеки людини i суспiльства>.

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

УХВдЛИЛИ: надати гранти наступним переможцям конкурсу (Наука для
безпеки людини iсуспiльства> з обсягом фiнансування вiдповiдно до рiшення
HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраiЪи вiд 16-17 вересня
(протокол Nэ 2I) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку лросктiв.
що рекомендуються до реалiзацiт за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та
обсягiв ix фiнансування за конкурсом (Наука для безпеки людини i
суспiльства>:

2020,01 <Наука ппя безпеки людини i суспiльс,гва>
,\l! Ре€сlрацiйний Harвa про€кту

I 2020,0l/0080 Iнститут
бiологii
клiтиви НАН
УкраiЪи

Розробка вакIlпнп проти SARS-
Соv-2 на осяовi експресii
фралмеятiв бiлка S у дрiжджiв та
вивчення iMyHHoi вiдповiдi у
лаборатоDпих тваDин

Сибiрний
Апдрiй
Андрiйович

2 2020.01/042l Illстит)л
проблем

машив i систем
НАН Украiни

Прогнозувавня яебезпечних
впливiв радiоакгивно забруднепих
поверхневих вод i затоплеяня
бергiв: розвиток моделей та ii
впровадження для зменщепЕя
наслiдкiв надзвичайних ситуацiй у
м. Кисвi, слричинених водами р.
,Щнiпро

Бежснар
Роман
васильович

2020.0l/0l з2 Сумський
державний
унiверситет

Механiзм синергетичвоi взасмодii
iHcTpyMeHTiB екояомiчноi
полiтики як драйвер стабi,,liзацii
ceKTopiB економiки в KoHTeKcTi
зростаючих чинникiв вразливостi
внаслiдок пандемii COVID-] 9

!'яконова
Iрина
lBaHiBHa

1 2020,0]/025] Iнстит)л

промисловостi
HAl| Украiни

Подолапня соцiаJlьно-екопомiчпих
ризикiв та небезпек у сферi працi та
зайнятосl,i Украiни в умовах впливу
панлемii covID-l9

HoBiKoBa
ольга
Федорiвна

5 2020,0l/0l35 Сумський
державний
унiверситет

Формування економiчцих
механiзмiв сталого розвитку
вiдновлювальпоi енергетики в
умовах глобальних та локаJ,Iьних

заtроз

Сотпик
lрина
миколаiъна
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Полоцька О.О. доповiла про договори за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
провiдниХ та молодиХ учених), якi винесенО дирекцiсю НФЩУ ло розгляду
науковою радою:

яценко Л.п. винiс на голосування пропозицiю надати tранти семи
переможцям конкурсу <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених)), винесеним Полоцькою О,о. до розгляду науковою радою, з обсягом
фiнансування вiдповiдно до рiшення Hayкoвoi ради Нацiонального фонду
дослiджень УкраТни вiд 16-17 вересня (протокол JФ 2l) про затвердхення
результатiв конкурсу, перелiку просктiв, що рекомендуються до ремiзацiТ за
рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв Тх фiнансування за конкурсом
<Пiлтримка лослiлжень провiдних -I а молодих учених).
Голосування: <зо -20; <проти> - 0; <утримались> - 0.

2020.02 (Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учсltих))
лq

п

Науковий
керiвник

l 2020 .02/01 47 Iнститут бiохiмiТ
iM, О.В. Палладiна
НАН УкраТни

Глутамат/ГАМК сигналювання в

двоналравленiй системi комунiкацii
кишечник _ мозок: фокус на
шкiдливий вплив карбон-вмiсних
наночастинок_забруднювачi в
повiтря

Борисова
Тетяна
Олександрiвна

2 2020 .02"0з69 Iнститут зоологii
iM, I.1.

Шмальгаузена
нАН УкDаiни

Лiси минулого та сучасностi:
систематика. фiлогенiя. фауногенезта збереження рiзноманi-rтя
леретинчастокрилих комах

Варга
Олександр
Олексанлрович

] 2020,02,,0048 lнститут проблем
математичних
машин i систем
НАН Украiни

Прямi та оберненi задачi
розловсюдження забрулнень в
атмосферному i морському
середовищi та iх використання для
iдентифiкацii джерел забруднення

Мадерич
Володимир
станiславович

,l 2020,02/0292 lнститут
космiчних
дослiджень
НАН Украiни

Методи i моделi глибинного
навчання для прикладних задач
супутникового монiторингу

Куссуль llатапiя
миколатвна

5 2020.02i02l5 [ержавна установа
"lнститут
регiонмьних
дослiджень iM.
М,I.Долiшнього
НАН УкDаiни"

Фiнансовi детермiнанти
забезпечення економiчного
зростання регiонiв i територiальних
громад на засадах поведiнковоi
економiки

Возняк
Галина
василiвна

6 2020.02/0lзб lнститут
yKpaTHcbKoi

археографii та
джерелознавства
iM,
М.С.Грушевського

MicTo Белз в iсторичнiй картографii
та на iнтерактивнiй мапi: (Атлас
украiнських iсторичних MicT. Т. 5:
Белз

Калраль
Мирон
миколайович

,7 2020.02/0]зб lнститут бiохiмiТ
iM. o.13, Палладiна
НАН УкраТни

Нейропротекторна дiя BiTaMiHy D3 за
глюкокортикоЪ-iнлчковавоi
нейротоксичностi

шиманський
l гор
Олександрович



УХВАЛИЛИ: надати
дослiджень провiдних
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гранти наступним переможцям конкурсу <Пiдтримка
та молодих учених>> з обсягом фiнансування вiдповiдно

до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни вiд l6-17
вересня (протокол N. 2l) про затвердження результатiв конкурсу. псрелiку
проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки
Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <пiдтримка дослiджень

lдних ,l а молодих учени}
20Ю02 "Пiдтримка дослiджень провiдних ra vолодих учених"

лq Ре€страцiйний Назва про€кту }{ауковий

I 2020 .02t0l47 Iнститут бiохiмiТ
iM, О.В. f|алладiна
НАН Украiни

Глутамат/ГАМК сигналювання в
двонаправлеяiй системi комунiкацii
кишечник - мозок: фокус на
шкiдливий вплив карбон-вмiсних
наночастинок-забруднювачis
повiтря

Борисова
Тетяна
Олександрiвна

2 2020.02/0з69 Iнститут зоологii
iM. 1.I.

ШмаJIьгаузена
НАН Украiни

Лiси минулого та сучасностi:
систематика. фiлогенiя. фауногенезта збереження рiзноманiття
перетинчастокрилих ko]!lax

Варга
Олександр
Олександрович

3 2020,02l0048 Iнститут лроблем
математичних
машин i систем
НАН УкраТни

Прrмi та оберненi задачi
розповсюдження забруднень в
атмосферному i морському
середовицi та ix використання дл,
iдентифiкацii джерел забруднення

Мадерич
Вололимир
станiславович

4 2020.02l0292 Iнститут
космiчних
дослiджень
НАН Украiни

Методи i моделi глибинного
llавчанн, для прикладних задач
супутникового монiторилtгу

Куссуль Наталiя
миколатвtrа

5 2020.02/021 5 .Щержавна установа
"Iнститут
релiональних
дослiдхень iM.
М.I.Долiшнього
НАН Украiни"

Фiнансовi детермiнанти
забезпечення економiчного
зростання регiонiв i територiальних
громад на засадах поведiнковоi
економiки

Возняк
Галина
василiвна

6 2020.0210Iзб Iнститут
yKpaiнcbKoT
археографii та
джерелознавства
iM.
М.С.ГDушевського

Micтo Белз в iсторичнiй картографii
та на iнтерактивнiй мапi: <Атлас
украiнських iсторичних MicT, Т. 5:
Белз

Калраль
Мирон
миколайович

1 2020.02ll)ззб lнститут бioxiMii
iM, О,В, Палладiна
НАН УкраТни

Нейропротекторна дiя вiтsмiну DЗ за
глюкокортикоi'д-iндукованоТ
нейротоксичностi

шиманський
lгор
Олексанлрович

суспiльства) на сьогоднi € ще лва
фiнансува.lня у розмiрах менших за
НФ[У вiл 16-17 вересня (протокол

договори, в яких наведенi обсяги
]атвердженi рiшенняv науковоТ ради
Nч 2l) за результатами зазначеного

полоцька О.о. повiдомила, що за конкурсом (наука для безпеки людини i

конкурсу! a"Ie до дирекцii НФ{У не налходило звернень вiд наукових
керiвникiв просктiв з обrрунтуванням лоцiльностi таких зменшень.
Враховую.tи зазначене виника€ лва питання: l) чи можливо сьогоднi

л
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розглянути цi два договори при yMoBi, що вони надiцлють
доцiльностi зменшення обсяry фiнансування пiзнiше; 2)
пiдлисувати таке обгрунтуван ня,

В обговореннi взяли участь: Солдаткiн О,П., Яценко Л.П., Зажигалов В.О.,
Губар C.I., Полоцька О.О,

За результатами обговорення вирiшили: для Bcix змiн обсягiв фiнансування,
зокрема зменшення загальноIо обсяry фiнансування про€кту, затвердженого
рiшенням науковоi рали. змiн закупiвель .пaчуarчr*у"ч"п, та змiсту i часу
виконання дослiджень обов'язковою с наявнiсть обrрунтування за пiдписом
наукового керiвника загальним обсягом не бiльше 2-х cTopiHoK (в TeKcTi
обrрунтування мас бути за]начено. що Bci змiни погодженi iз планово-
фiнансовим пiдроздiлом та керiвництвом установи грантоотримувача),

3. Треr€ питання порядку денного - <Про розгляд заяв Bi.a керiвникiв
просктiв, якi стали iякi не стalли переможцями KoHKypciB>.

СЛУХАЛИ:

Яценко Л.П. повiдомив, що на iм'я Голови та виконавчого директора НФ.ЩУ
продовжують надходити листи вiд керiвникiв просктiв, якi не стали
переможцями KoHKypciB, iз скаргами на результати експертного оцiнювання
про€ктlв та з проханнями про лерегляд результатiв експертизи. Також було
зазначено, що Порядком розгляду та експертизи просктiв, а також умовамиKoHKypciB <Наука для безпеки людини ,u суспiльсr"ао та <Пiдтримка
дослiдженЬ провiдниХ та молодих учених) не передбачено перегляд рiшення
про затвердження результатiв KoHKypciB. Таким чином, Фонд не мас законних
пlдстав для перегляду результатiв експертнот оцiнки проектiв, поданих на
зазначенi конкурси пiсля затвердження результатiв kon*yp"y.
В обговореннi взяли участь: Солдаткiн о.П., Яценко Л.П., Лебовка M.I.,
Зажигалов В.о.
За результатами обговорення вирiшили доручити дирекцii НФДУ пiдгоryвати
зразок примiрноi вiдповiдi на гакi звернення.

обrрунтування
хто повинен

I [иr.ання
заверll lеним.

Го;Iова [lP

Секретар I lP

ПОря.Ilку денного вичерпанl, засlдання оголошч€ться

Л.П. Яценко

Т.М. Косячкiна

Ац


