
протокол лt 26
засiданнЯ цауковоi радИ Наuiона.лыrого фонлу дослiджень Украiни

(нФду)

l2 жовтня 2020 року

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

Ресстрацiя членiв HayKoBoi ради (далi - НР) проводиться онлайн шляхом
присднання ло аудiо/вiдео конференцii (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).

За результатами peecTpauii на засiданнi присутнi 23 члени HayKoBoi ради
(засiдання НР проволиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше лRох
третин вiд загальноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

Голова науковоi ради Яценко Л.П., головуючий на засiданнi.
Члени науковоТ ради:
Бородiна О.М., Висоцька Н.О., Гончарук А.Г., Дорошенко А.О., .Щосенко В.С.,
3ажигалов В.О., IcacHKoB С.В., Kicb о.Р., Колотiлов С.В., Конлратюк С.Я.,
Костюченко Ю.В., Кочубей А.Н., Лебовка M.I., Мельник Т.А., Найдюк Ю.Г.,
Носич О.И., Павличенко А.В., Прiхна Т,О, Сарабсев В.Л., Скок М.В., Солдаткiн
О.П., Шакун B.I.

[1редставники дирекцiТ НФДУ:
Губар C.I. - перший засryпник виконавчого директора;
кулiков О.п. - заступник виконавчого директора.

порядок денний:

l. Про поточний стан справ.
lЬповid чi. Г|бар C_l-

2. Про ухвалсннЯ рiшенtrя щодо trадання граtrтiв лереможIlям KoHKypciB.
Доповi|r!,li : Губар ('. l
3. Ilpo розгляд заяв Bir( керiвникiв проек,гiв, якi стали iякi tte сrали
персможцями KoHKypciB.

Доповk)ачi: Яцепко JLП_, Губар C.L

4. Рiзне.

Яrlснко Л.П. BHic rtропозицiю розпочати засiлаIlня зi схва.ttення порядку
llсtlхого,

I'о.ltосування: (за) - 2З; (проти)) - 0;<утримаlись> - 0.

заперечень у членiв Нр немас, порядок,ценний схва.;lюсться одноголосllо.

Розlтяд питаlль поDядку денного:

l. Пeprrte плlтацпЯ пор8дку дсllrlого - <<Про поr.очний стан спраR)).
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СЛУХАЛИ:
Губар C.I. на початку доповiдi повiдомив, що серед працiвникiв дирекцii
НФ[У збiльшуеться кiлькiсть хворих. Щодо процесу укладання договорiв було
повiдомлено, що один з договорiв вже пiдписано та заре€стровано в
Клначействi i в найближчий час Iрантоотримувачу булуть перерахованi коtltти,
також пiд час доповiдi звернув увагу науковот ради на те, що виникас проблема
з 1,им, що пiсля затвердхення рсзультатiв KoHKypciB, переможцями
надсила€ться проскти договорiв iз змеяшеним обсягом фiнансування, який вони
Ilросять на Rиконання лро€кту. У зв'язку з вищезазначеним виникають литання:
- По-лерше, чи можливо надавати гранти в обсягах фiнансування менIцих за
обсяги, затвердхенi за результатами KoHKypciB i яким чином це можливо
оформити.
- По-друге, у формi договору про виконання наукового дослiдження iрозробки
за рахунок грантовоi пiдтримки, який було затверджено до того, як почались
укладатись договори, не передбачено, що по кожному логовору буде
схв{ulюватись окреме рiшення про налання гранту i тому у договорi с liJlьки
посилання на рiшення Hayкoвoi ради вiд 16-17 вересня (протоко,lt Nч 2l) про
затвердження результатiв конкурсу, перелiку лросктiв, що рекомендуються до
реалiзацii за рахунок грантовоi пiдr,римки Фонду та обсягiв Тх фiнансування.
Якщо зараз буле прийнято нове рiшення про налання гранту iз зменшеним
обсягом фiнансування! то можJlиво необхiдно разом з посиланням на рiutення
науковоТ ради вiд 16-17 вересня (протокол Nч 2l) вс,rавити i посилання на
рiшсння науковоТ ради про надання гранту.
В обговореннi взяли участь: Яценко Jl.П., Солдаткiн О.П., Зажигапов В.О.,
Скок М.В., Губар C.I., Прiхна Т.О.,,Щорошенко А.О., Лебовка M.I., Kicb О,Р.,
Бородiна О.М.

За результатами обговореlIпя запропоновано перенести розIляд зазначеIlого
питання на наступне засiдання.

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

СЛУХАЛИ:
Губар C.I. доповiв про договори за конкурсом (Наука для безпеки людини i
суспiльства), якi винеселtо дирекцiсю НФДУ до розгляду науковою радою:

йl*о""и- Назва npocKT\rлс

Комбiнованi тест_системи д,lя
лiаl,ностики та анмiзу експресiТ генiв
вролженого iMyHiтery при особливо

молекулярноi

небезпечних вiрусних iнфекl(iях IIAH Укра]'rrи
бiололii та лепетики

Вивчити особливостi патогенезу та
клiнiчного перебiгу уражень серцево-
судинноi сис,геми у хворих (в тому
числi медичних працiвникiв), що
перенесли KopoнaBipycHy iнфекчiю
covlD_l9 у вiдlменому перiодi,
розробити принципи дiагностики,

Державна установа
(нацiонмьяий
науковий центр
(Iнститут
кардiологi] iMeHi
академiка
М,Д.Стражеска))

Ресстрацiйний

2020.0l/009l Тукало
Михайло

2020,0l/0228 Сичов
олег
Сергiйович

лlкування та вання оо,]ви1'



порушень серцевого ритму та серцево_
судинних подiй: раптовоi серцевоi
cмcpтi та мозкоsих iнсультiв

2020,0l/0] 85 Леонов
Сергiй
вячеславови,r

Оптимiзацiя та автоматизацiя лрочесiв
фiнансоволо монiторилгу дJlя
зростання iнформацiйноi безпеки
Украiни

Сумський

унiверситет

,Що зазначениХ договорiВ надано yci супровiднi докуЙ;Йи, обс". фiнаr"упан*
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiона.,Iьного фонду дослiджень У;раiни
вiд 16-17 вересня (протокол N9 2l) про затвердження результатiв коцкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацiт за рахунок грантовот
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <<Наука для безпеки
людини iсуспiльства).

,Що зазначеного договору надано yci необхiднi до*умеЙЙЪбс"; Фirаr"й;;
вlдповlдно до рiшення науковоТ ради Нацiона.льного фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Ns 2l) про затвердження результатiв *о"*ур.у,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацiт за рахунок грантовот
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <<Наука для безпеки
людини i суспiльства>. Також до зазначеного договору дода€ться лист за
пiдписом наукового керiвника проскту з обIрунтуванням Щодо доцiльностi
внесення змiн до к:tлендарного плану, технiчного заsдання та кошторису витрат
у зв'язкУ зi скороченням TepMiHiB виконання про€кту, а саме: l) об'сднатЙ у
календарному планi та технiчному завданнi 1 та 2 етапи виконання проекту без
скорочення запланованого об'ему робiт; 2) зменшити витрати за статтями
<Матерiали> та (Непрямi витрати); 3) у зв'язкУ з вивiльненням додаткових
коштlв за рахунок зменшення витрат за вищезазначеними статтями, а також
скороченням TepMiHiB виконання про€кry без скорочення запланованого об'ему
робiт збiльшити статтю витрат (оплата працi), що не суперечить положенню
щодо розмiру щомiсячноi оплати прачi керiвника i виконавцiв у рамках
проскту,

,Що зазначеного договору надано yci необхiднi до*у*"riцЪб""rli,ййуu^"Й
вiдповiдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Йраiни
вiд 16-17 вересня (протокол Л! 2l) про затвердження результатiв *ornyp"y,
перелiку просктiв. що рекомендуються до реалi]ацiТ за рахунок грантовоТ

,1 2020.0l/0з57 Карпов
павло
Андрiйович

Створення нових ефективних
iнгiбiторiв формуванвя Z-кiльця з
метою отримання
протиryберкульозних препаратi в
антимiтотичноi дiI / Сгеаtiоп of пеw
effective inhibitors ofZ-ring formation in
order to obиin anti_tuberculosis drugs
with antimitotic action

Державна
установа
(lнстит}т
харчовоi
бiотехнологii та
геномiки нАН
Укра]ни

5 2020.0l/05l7 Ярмолюк
Серлiй
миколайоsич

Розробка та тестування iп vivo
iнгiбiторiв протеiнкiнази С бета
ключового ферменту iндукцiТ
нейтрофiльних позаклiтинних ласток
(NETs) дlя запобiгання гостроло
респlраторноло дистрес синдрому
(ARDs)

lнститlт
молекулярно-r
бiологiт i генетики
НАН УкраТни
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пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Наука для безпекилюдини i суспiльствоr. Також до цього договору додаеться лист за пiдписом
наукового керiвника проекту з лроханням у зв;язку зi скороченням TepMiHiB
виконання про€кту дозволити змiнити порядок виконання завдань про€кту.
Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю надати гранти п'я].ьом
:.|."О*YУ КОНКУРсУ (Наука для безпеки людини i суспiльства>, винесеним
| уоарем L.l. до розгляду науковою радою, з обсягом фiнансування вiдповiдно
до рiшення науковоi рали Нацiоналiного фонду дослiджен" iiкраiни вiд l6-17
::t::]_ 

(lр:r"-.л N9 2l) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку
про€ктlв' що рекомендуються до ремiзаuii за рахунок грантовоi пiдф""*"
Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <наука для безпеки людини iсуспlльства) та з урахуванням наданих обгрунryвань.

Голосування: <<за>> -23; (проти) - 0; <утриммись> - 0.

Улl_UlrЦr, надати Iранти наступним перемохцям конкурсу <Наука для
9:::.:::.":уч : 

суспiльства>, od."'.o" q i nu".yuui n" 
"i;;;JЙ'"" ;;;i;";;;::::_Ч рз:,Уацiонального qонду дослiдженi упраiъ; uЙ-i;_Т' ;Й;;(протокол Nо 2l) про затвердження результатiв *о"*ур"у, ""й;;;;;Ё;;rY,Y::ay1^* до реалiзацii за_р_ахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обс"гiягlвik фiнансування за конкурсом пйчу*u дr," б"rп"-" ";;;;; i"у;;Й;;";;;;';

урахуванням наданих обгрунтуваllь:

2020.01 <На для безпеки людини i суслiльства>
Ресстрацiйний Назва просктч

2020,0l/009I Iнститл
молекулярноТ
бiологii та
ленетики нАН

Комбiнованi .."r-йБй" дл"-
дiагностики та анмiзу експресii генiв
вродженого iMyHiTeTy при особливо
небезпечних вiрусних iнфекцiях

Тукало
Михайло
Арсентiйовнч

2020.0I/0228 ,Щержавна
установа
(Нацiональний
науковий центр
<lнститут
кардiологii iMeHi
академiка
М.,Щ,Стражеска>

вивчити особливостi патойез\ та
клiнiчного перебiг} ypu*""o ."pu."o-
судинноi системи у хворих (в тому
числl медичних працiвникiв), що
перенесли KopoHaBipycH} iнфекцiю
CovlD-I9 у вiддменому перiодi.
розроЬити принципи дiагностики,
лl,к} вання, та прогнозування розвитку
м|окардитlв. серцевоТ недостатностi_
порушень серцевого ритму та серц€во-
судинних подiй: ралтовоI серцевоТ

та мозкових iнсчльтiв

Сичов
олег
Сергiйович

2020.0l/0l85 Сумський
державний
унiверситет

Оптимiзацiя та автоматr;цБ;роцесЬ
фiнансовоrо монiторингу дrlя
зростання iнформацiйноi безllеки

леоноа
Сергiй
вячеславович

2020,0l/0з57 .I_[ержавна

установа
(lнститут
харчово"l
бiотехнологi'i та
геномiки HAII

Створенп" HoBn* ефБ*ЙвrЙ
iнлiбiторiв формуваяня Z-кiльця з
метою отриманвя
протитуберкульозних препаратiв
антимiтотичноI дiТ / Сrеаtiоп ofnew

Карлов
Павло
Андрiйович

2

4



Украiни effective inhibitoгs of z{ing
formation in огdеr to оыаiп anti-
tuberculosiS drugs With antimitotic
action

5 2020.0l/05l7 Iнститут
молекулярgоi
бiологii i
генетики IIАН
УкраiЪи

Розробка та тестування iп vivo
iнгiбiторiв протеiнкiнази С бета
ключового ферменту iндукцiТ
нейтрофiльних позаклiтинних
пасток (NETs) для запобiгання
l'острого респiраторного листрес
синдрому (дRDS)

Ярмолюк
Сергiй
миколайович

Губар C.I. доповiв про договори за конкурсом (Пiдтримка
провiдних та молодих учених), якi винесено дирекцiсю НФДУ
науковою радою:

дослlдхень
до розгляду

вiд 16-17 вересня (протокол No 2l) про затвердже;ня результатiв KoнKipcy,
перелiку про€ктiв, що рекомендуються до ремiзацiт iu р*у"о* tрантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв Тх фiнансування ,u *on*yp"o, <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених).

5 2020 ,02/0264 Iнститут
гiдробiологii
НАН Украiни

Комплексна otliHKa радiацiйноl
небезпеки об'сктiв ядерноi спадщини
для водних скосистем

Гулков
Дмитро
lгорович

вlдповiднО до рiшеннЯ науковоi ради Наuiонального фонду дослiдхень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол м 21) про затвердже;ня результатiв KoнKipcy,
перелiку просктiв, що рекоменДуються дО реалiзацii за рахунок грантовоi

2020.02 пПiдтримка дослiдженi пройнйiа молйих уче l

2020,02/0] l8 двнз
(Прикарлатський
нацiональний
унiверситет iMeHi
Василя
Стефаника

lнтсрмедiати фенiлпропапоiдного
шляху як речовини для
лродовженн, тривалостi i якостi
життя

Байляк
Марiя
михайлiвна

2020,0210l95 Iнститут бiохiмii
iM. о.В.
Палладiна НАН
Украjни

,Щиференцiйний контроль
регуляторних мереж, залучених до
пiдтримання епiтелiйно-мезенхiмноi
пластичностi аденокарциномних
клiтин молочноi залози

,Щробот
Людмила
Борисiвна

2020.02/00!4 киiвський
наtllональнии
унlверситет IMeHl
Тараса Шевченка

Асимптотичнi режими збурених
аиладкових блукань: на межi
сучасноi та класичноi Teopiт

lKcaHoB
Олександр
Маратович

2020.02l02з7 полтавський
нацiональний
педагогiчний
упiверситет iMeHi
В. Г, КоDоленка

Якiсть життя та демографiчнi
характеристики населен,lя
Надднiпрянсь(оi Украiни другоi
половини xvIII початку ХХ ст.

Сердюк
lгор
Олександрович

Назва про€кту Науковий

]
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пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансузання за конкурсом (lliдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). Також до цrо.о дь.uuору оода€тьсялист за пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням щодо внесеннязмlн до .к:rлендарного плану виконання npo.*ry Й вijповiдним об'€днанням
завдань 1 та 2 етапiв та перенесенням лiтньо.о 

"*"п"д"цiйпо.о витзду на ociH".

6 2020.02l0021 Iнститут фiзики
НАН УкраТни

I lизьковимaряi .рафеноподiбнi
дихалькогенiди перехiдних металiв з
керованими полярними та
електронними властивостями для
HoBITHlx застосувань у
ваноелсmронiцi та бiомедицинi

Морозовська
Ганна
миколатвна

вiд 16-17 вересня (протокол ЗVs Ztl про затверджЪiЙ;.;;"#;';;;;;
п:р€лiку про€ктiв, цо рекомендуються до ремiзачii iu pu*yro* грантовоi[lдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування ,u *onnip"o" <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). Також до цього ;;говору додаетьсялхс-I за пiдписом наукового керiвника проскту з обrрунту"*i"" *ооо внесеннязм]н до календарного плану виконання проскту iз вЙовiдним об'еднанням l таz етапlв оез скорочення запланованого об'ему робiт та кореryвання бюджету.

вiд 16-17 вересня (протокол lVэ Zl; 
"р" 

r*ро*lJ'""Ъ;;;ffiffi}"r;';
::::iY iP:*'iB, Що р_екоМендУюТься до реалiзацiТ .u pu*yno* грантовотпIдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування ,u no"nypao" ,,ПЙrр""*u
дослiджень провiдних та молодих учених)). Також до чоо.о дь.о"ору додастьсялис'т за пiдписом наукового керiвника проскту з обrрунтуванням щодо внесеннязмlн до кошторису витрат, а саме зменшення видаткiв за статтею <Витрати ltaслужбовi вiДрядження> i вiдповiдно збiльшення за статтею <Матерiалио.

До з€tзначеного договору надано yci необхiднi документи, обсяг фiнансування
:i:"?:'f Y::l]1":1" "uУПО"О,'.РЧ1 

Нацiонмьного фонду дослiджен" v*p"T""
ilлll,1] _"_.r-с:я 

(протокол ';Vо Z l 1 про ru,""po*"i"" l";"-"*,t;';;"Й
::3елly_.,"p:._I]]B, що р_екоменду.тоi" до реалiзацii ," роу"о* Iрантовоi

::т::::, :_.лi1l 
," обсягiв ix фiнансування ,u *on*yp"o" ,,Пiдтриvка

7 )020.02l004з двнз
<Прикарпатськи
й нацiональний
унiверситет
iMeHi Василя
Стефаника

Асиметичнi суперконденсатори з
водним елеmролiтом на ocHoBi
нанокомлозитiв оксиди змiза i
нiкелю / вiдновлений оксид графену
та мlкропористого вуглецю

Коцюбинський
Володимир
олегович

8 2020.02l0296 Iнститут
теоретичноТ

фiзики iM. М.М.
Боголюбова
НАН Украiни

PiBHoBaxHi та нерiввоважнi процеси в
lнтегровних квантових моделях
фiзики конденсованого стану

lоргов
Микола
зiновiйович

дослiджень провiдних та молодих y";""*o.'i;;; ;";;;;;;;;;;p;ffiJ:;
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лист за пiдписом наукового керiвника проскту з обфунтуванням цодо внесення
змiн до cTaTTi витат (оплата працir).

яценко Л.п. винiс на голосування пропозицiю надати гранти восьмипереможцям конкурсу <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених),
:i:'л'_',il_Y 

ГУбарем C,L до розГляДу науковою радою, з обсягом фiнансуваннявIдло8lдно до рlшення науковоТ_ради Нацiонапьного фонду дослiджень УкраiЪивiд 16-17 вересня (протокол Шо Zt; npo ,uru"рд*",iп" l"lyr"ruri" конкурсу,
::|_"j.iII "oT'iB, цо р_екоМенДУютЬся до реа-лiзацii iu p*yno* rрантовотпlдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування .u *о"*ур"о" ,,ПЙрr"ка
дослiджень провiдних та молодих учених>) та з урахуванням наданих
обrрунтувань.

Голосування: <<за>> -23; <<проти>l - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: надати фанти наступним переможцям конкурсу <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених) з Ъбсягом 4iнансування вiдповiдно
до рittrення науковоТ рали Наuiонального фонду дослiджень УкраТни вiд l6-17
::r:.Т_ 

(:ryr:ул Nч 2l ) про затвердження результатiв конкурсу, перелiкупросктlв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi лiлтримкиФонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом uПiдiримка дослiдхеньпровiдних та молодих них) та з урахуванням наданих
2020,02 <rПiдтримка дйпiл*"rй та молодих учених))

Назва проскту

2020.0210l l8 двнз
(Прикарпатський
нацiональний

унiверситет iMeHi
Василя Стефаника

lнтермедiати фенiлпроrlаноi,rrrого
шляху як речовини для
продоаження тривалостi i якостi
життя

Байляк
Марiя
михайлiвна

2020,02/0I95 Iнститут бioxiMii
iM. О.В, Палладjна
НАН Украiни

Диференцiйний контроль
регуляторних мереж1 залучених до

пiдтримання епiтелiйно-
мезенхiмноi пластичностi
адевокарциномних клiтин
молочнот залози

Дробот
Людмила
Борисiвна

2020,02/00l4 киiвський
нацiональний

унiверситет iMeHi
l-араса Шевченка

Асимптотичнi режими збуренЙ
виладкових блукань: на Meltti
сучасноi та класичноi TeopiT
ймовiрвостей

lKcaHoB
Олександр
Маратович

2020.02/02з1 полтавський
нацiональний
педагогiчний
унiверситет iMeHi
В. l-, Короленка

Якiсть життя ," д.лrо.р"friiЙ
характеристики населення
НадднiлрянськоТ УкраТни другоi
половини xvlll початку ХХ ст.

Сердюк
lгор
Олександрвич

2020.02l0264 Iнстиryт
гiдробiологii нАн

Комплексна оцiнка рЙЙiйно'i
небезлеки об'сктiв ялерноi
спадщини для аолних екосистем

Гудков
,Щмитро
IлоDович

2020.02l0027 lнститут фiзики
НАН УкраiЪи

Низьковимiрнi графенополiбнi
дихальколенiди перехiдних
металlв з керованими полярними
та 0лектронними властивостями
для HoBlTHlx застосчвань

Морозовська
Гаllна
миколаiвва

2

]

4

5
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наноелектронiцi m бiомедицинi
2020.02/0043 двнз

((прикарпатський
нацiональний

унiверситет iмeHi
Василя Стефаника

Асиметричнi сулерко"ленсатори з
водним електролiтом на ocHoBi
нанокомпозитiв оксиди залiза i
нiкелю / siдновлений оксид
графену та мiкролористоло

Коцюбинський
Володимир
олегович

2020.02l0296 iнститут
теоретичноТ фiзики
iM. М.М.
Боголюбова нАн

Рiвноважнi та нерiвновЙЙ
процеси в iнтегровних квантових
моделrх фiзики конденсованого
стану

Iоргов
Микола
зiновiйович

3. Трете п лтаннЯ порядкУ денного - (Про розгляд заяв вiд керiвникiв
проектiв, якi стали i якi не стапи переможцями KoнKypciB).
СЛУХАЛИ:
Яценко Л.П. повiдомив, Що на iм'я Голови та виконавчого директора НФДУпродовжують надходити листи вiд керiвникiв проектiв, якi не сталипереможцями KoHKypciB, iз скаргами на результати експертного оцiнювання

::::lT, li ' проханнями про ПереГЛяд резуЛЬтаТiВ експер;изи. На минулому
засцаннl наукова рада доручила дирекцii НФ{У пiдготувати зразок примiрноТ
вiдповiдi на TaKi звернення.
Губар C.I. представиВ на обговорення науковiй радi зразок примiрноi вiдповiдiна звернення зi скаргами на результати експертного Ьцiнюваrня просктiв та зпроханнями про перегляд результатiв експертизи. При цьому було
запропонованО на листи, ЩО адресованi Головi НФ!У надавати вiдповiдь запiдписом Голови НФ.ЩУ Яценка Л.П., вiдповiдно 

"" 
n""r", Що uдр""оuu"i nuнацiона,rьний фонд дослiджень Украiъи або виконавчому onp"*ropy нФду -за пiдписом виконавчого директора Полоцькоi О.О.

В обголвореннi взяли участь: Солдаткiн О.П., Яценко Л.П., l.(орошенко Д.О.,Губар C.I.

?1__y{arilrly, обговорення погодили використовувати зразок примiрноi
1lдловlд' 

на звернення зi скаргами на результати 
"*cn"prno.o оцiнювання

проектlв та_ з проханнями про перегляд результатiв експертизи, пiдготовлений
дирекцi€ю НФДУ. На листи, Що адресов;нi iоловi НФ!У надавати вiдповiдь запiдп_исом Голови НФ.ЩУ яценка л.П., вiдповiдно rru "r"r"]ло адресованi нанацiонапьний фонд дослiджень Украiни або виконавчому оrр"*rору нФду -за пiдписом виконавчого директора Полоцькоi о.О.
4. Четверте пптання порядку денного - (Рiзне).
.Щосенко В.е. повiдомив про те, що багато переможцiв KoHKypciB хвилюються зприводу того, що не встигнуть оформити договори в установленi термirrи,
можливо
логоворiв.

сенс розглянути питання про продовження TepMiHy укладення

яценко Л.п. запропонував аключити запначене питання до порядку денногонаступного засiдання.

Украjни
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Скок М.В. з€lпит.UIа про те, коли будуть пiдписанi договори i коли переможцi
зможуть реarльно отримати кошти.

1ч.:lч Дп повiдомив, що виникJIа проблема з пiдписанням договорiв з бокуНФ.ЩУ. При цьому нагадав, що Головою НФ{У делегоЙi 
'по"поuчлaпп, 

u
,Чjj}.1i V_ ]слаланн1 договорiв за ре_зультатами KoHKypciB виконавчому директоруНФ.ЩУ ПОлоцькiй О.О., але з 9 жовтня Z020 рЪку uo"u .rru*oo"r""" nuлiкарняному i не може пiдписувати договори. Йii би пiдписати договориГолова НФ[У, але не вiдомо 

"и 
.up"."rpy" ,u*i договори Казначейство. Наразi

з цьою питання ведуться консультацii.

п_итання порядку денного вичерпанi, насryпне засiдання плану€ться провести
15 жовтня 2020 року. 3асiдання оголошуеться завершеним.

-4_ Л.П. Яценко

,L-J
/ry " 

*/ 
Т,М. Косячкiна

/

Голова НР

Секретар НР


