
протокол лъ 27

засiдапня HayKoBoi радк Наttiонального фоялу llослiджень Украiни
(нФду)

15 жовтня 2020 року

Мiсце проведення: у зв'язку з карантином та рекомендованими
протиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбувасться в дистанцiйнiй формi
шляхом аудiо/вiлео конференrtii iз засr,осуванням програмного забезпечення
Zoom.

Реестрацiя членiв науковоi рали (далi - НР) проводиться онлайн шляхом
при€днання до аудiо/вiдео конференцif (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).

За результатами реестраuii на засiданнi присутнi 20 членiв науковоТ рааи
(засiдання НР проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох
третин вiд загмьноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

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

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

Представники дирекцii НФ[У:
Губар C.I. перший заступник виконавчого директора;

l. Про по,гочний стан справ.
Доповiiuч i: l'убuр (', L

2. Про ухвалсння рiutеllllя шодо налання гранr iB переможцям KoltKlpciB.
Доповiduчi: Iiбар ('.l

3. l'Ipo подовження ,гермillу гliдписання аоговорiв з переможцями
KoHKypciB.

Доповidачi : Яцепхо,tL П..

4. Рiзне.

Яценко Л.II. Brtic пропозицiю розпочати засiлаttня зi схвалення порядку
денного.

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

Заперечень у членiв НР нсмас, ltорядок денний схвалюсться одноголосIlо.

l. Перше питання порядку денного - <Про поточний стан справ).

СЛУХАЛИ:

питаI]ь лоl]я,ilк
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Губар C.I. доповiв, що пiдписано та зареестровано в Казначействi 4 договори i
завтра грантоотримувачам булуть перерахованi кошти. Також було
повiдомлено. що станом на сьогоднi науковою радою ухвiIлено рiшення про
надання гранту за першим конкурсом по l l договорах та за другим конкурсом
по l8 договорам.
В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Лебовка M.L, Шакун B,L, Губар C.I.,
Солдаткiн О.[].

За резуль,гагами обговорення запропоновано навелену iнформаuiю взяти до
вlдома.

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

СЛУХАЛИ:
fубар C.I. лоповiв про договiр за конкурсом <<Наука для безпеки людини i

суспiльства>, який винесено дирекцiею НФДУ до розгляду науковою радою:

,Що зазначеного договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного
мiсuя роботи, iнформована згода, обгрунтування), обсяг фiнансування
вiлповiлно до рiшення науковоТ ради Нацiонмьного фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол М 21) про затвердження результатiв конкурсу.
перелiку просктiв. що рекомендуються до реалiзашiТ за рахунок грантовоi
пiлтримки Фонду та обсягiв ri фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки
людини i суспi.ttьства>. Також до зазнаqеного договору дода€ться лист за
пiдписом наукового керiвника про€кry з обrрунтуванням щодо доцiльностi
внесення змiн до календарного плану та кошторису витрат у зв'язку зi
скороченням TepMiHiB виконання проекту.
яценко Л.п. винiс на голосування пропозицiю надати грант перемохцю
конкурсу <Наука для безпеки людини i суспiльства", винесеному Губарем C.I.
до розtляду науковою радою, з обсягом фiнансування вiдловiдно до рiшення
науковоi ради Начiонального фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол Nч 2l ) про затвердження резульгатiв конкурсу. перелiку просктiв. що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоТ пiдтримки Фонлу та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом <Наука лля безпеки людини i суспiльстваu та з
урахуванням надаrrого обrрунтування.

I-олосування: <зо -20; <проти> - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: надати lpaнT переможцю конкурсу <Наука для безлеки людини i

суспiльстваrl з обсягом фiнансування вiдповiдно до рiшення HayKoBoi рали
Нацiоцального фонду дослiджень Украiни вiд l6-17 вересня (протокол Nо 2l)
про затвердження результатiв конкурсу, перелiку просктiв, що рекомендуються
до реалiзацii за рахунок грантовоТ пiдтримки Фонду та обсягiв Тх фiнансування

Nq

l 2020 0l/0245 ГlаJlагiн
Олександр
васильович

'Грансдисuиплiнарна iнтелектуальна
iнформачiйно-аналiтична система
супроволження процесiв реабiлiтацii
при пандемii (TlSP)

lвститл
кiбернетики iMeHi
В.М-Глушкова
llAIl Украiни



наданого оогрунтування:
2020.0l кНаука лля безпеки людини i суспiльства>

Ре€страцiйний Назва про€кту Науковий
керiвник

l 2020.0l/0245 lвстиryт
кiбернетики iMeHi
В,М.Глушкова
НАН УкраТни

Трансдисциллiнарна iнтелекгумьна
iнформацiйно_анмiтична система
супроводження процесiв реабiлiтацil
при пандемjТ(Т|SР)

Палагiн
Олексанлр
васильович

за конкурсом (Наука для безпеки людини i суспiльства> з урахуванням
об

Губар C.I. доповiв про договори за конкурсом (Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених), якi винесено дирекIIiсю НФДУ до розгляду

Бюдхет не кориryвався комiсi€ю вiдповiдного конкурсу, Що зазначеного
договору надаllо yci сулровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обlрунтування) , обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол Лл 2l) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку про€ктiв, що
рекомендуються до реалiзацiт за рахунок грантовот пiдтримки Фонду та обсягiв
ix фiнансування за конкурсом (Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених>).

,Що розгляду науковоТ ради представлено друrий договiр:
2о2о .02l0246 lнститут

молекулярноi
бiологii i

генетики НАн
Украiни

Розробка комбiнованоТ терапii
важких Klebsiella pneumoniae-
асоцiйованих нозокомiальних
iнфекцiй для подолання ]iHboj
антибiоти корезистентносt'i

Мошинець
олена
Володимирiвна

Бюдхет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. .Що зазначеного
договору надано yci необхiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обгрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради Нацiона.rьного фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол Nл 2l ) про затвердження ре]ультатiв конкурсу. лерелiку про€ктiв, що
рекомендуються до реалiзацiт за рахунок грантовот пiдтримки Фонду та обсягiв
iх фiнансування за конкурсом (Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених).

,Що розгляду науковоТ ради предстаыIено третiй договiр:
з 2020,02/0089 lнститут

математики
HAll Украiни

Складнi дивамiчнi системи в
природничих науках: теорiя,
математичне моделювання, чисельнi
методи та застосування до пер€дових
технологiй

Тимоха
Олександр
миколайович

на ю радою
202l 02 (lli мка дослшжень вIдних та молодих их)

Назва проскту Науховий
кеDiвник

I 2020 02/0028 lнститут
молекулярнот
бiологii i

генетики нАн
УкDаiни

встановлення особливостей
струkтурноТ органiзацii комплексу
елонгацii трансляцii еЕF l В людини

Негруцький
Борис
Сергiйович
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.що зазначеного договору надано yci необхiднi документи (довiдка з осноаного
мiсця роботи, iнформована згода, обФунтування), обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокОл Nо 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiВ, що рекомендуються до реалiзаuii за рахунок граlrrовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiдхенЬ провiдниХ та молодиХ учених>. Також до цього доI овору дода€ться
обIрунтування щодо внесення змiн ло каленларного плану виконання лроtкт1 iз
вiдповiдним об'сднанням l та 2 етапiв без скорочення запланованого об'сму
робiт.
Яценко Л.П. винiс на голосування пролозицiю надати Iранти трьом
переможrцм конкурсу <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)),
винесеним Губарем C.I. до розгляду науковою радокl, з обсягом фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонлу дослiджень УкраТни
вiд 16-17 вересня (протокол лъ 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реа,riзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ii фiнансування за конкурсом пПЙrр""*u
дослiджень провiдних та молодих учених>) та з урахуванням наданих
обlрунтувань.

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

УХВАЛИЛИ: надати гранти таким переможцям конкурсу <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених) з обсягом фiнансування вiдп;вiдно
до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд l6-17
вересня (протокол N9 2l) про затвердженн
просктiв, що рекомендуються до реалiзацiT

я результатiв конкурсу, перелiку
за рахунок грантовоi пiдтримки

Фонлу та обсягiв Тх фiнансуваttня за KotIKypcoM <l Iiдтримка дос;liджень
провlдIlих та мо" одих учеt,lих)) 

,га ахуван}lям наданих об вань:
2020.02 ,,Пiдтримка дос]liдlкень провiдних га моJlодих }чени\|

Ресстрацiйний Назва про€liту

2020.02/0028 lнститут
молекулярноТ
бiологii i ленетики
НАН Украiни

встановлення особливостей
cтpyKTypHoi органiзацii комплексу
елонгацiТ трансляцii еЕFl В
людини

Негручький
Борис
Сергiйовйч

2020,02/0246 Iнститут
молекулярноi
бiологiт i генетики
НАН Украiни

Розробка комбiнованоi,герапiТ
важких KIebsiella рпечmопiае
асоцiйованих нозокомiмьних
iнфекцiй для лололання ]iHbo]
антибiотикорвзистентностi

Мошинець
Олена
Володимирiвна

] 2020,02/0089 Iнстиryт
математики нАн
Украiни

складнi динамiчнi системи в
природничих науках: тсорiя,
математичне моделювання.
чисельнi методи та застосування
до передових технологiй

Тимоха
Олександр
миколайович

Губар C.l. повiдомив, що за конкурсом <Пiдтримка лослiджень провiдних та
молодих учених)l на сьогоднi с ще три договори, в яких наведенi обсяги
фiнансування на 2020 piK у розмiрах менших за затверлженi рiшенням науковоТ
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ради НФДУ вiд 16-17 вересня (протокол ЛЪ 2l) за результатами зазначеного
конкурсу, але перейти до розгляду яких ми можемо пiсля прийнятгя рiшення
про те, яким чином буде прийматись рiшення про надання гранту по таким
договорам.
яценко Л.п. зазначив, що единий механiзм, який можна застосувати на даному
етапi стосовно таких договорiв - це за поданням лирекчii НФ[У nuy*o"u рчл"
розглядатиме кожен договiр i на пiдставi обrрунтувань доцiльностi анесення
змiн буле приймати рiшення про надання гранту.
Губар C.I. нагадав, що на минулому засiданнi [2 жовтня 2020 обговорювалось
питання про те, цо у формi договору про виконання наукового дослiдження i
розробки за рахунок грантовоi пiдтримки с тiлькrt посилання на рiшення
науковоТ ради вiд 16- 17 вересня (про.гокол Nч 2l ) про затвердження результатiв
конкурсу, перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок
грантовоi пiдrримки Фонду та обсягiв iх фiнансування. Якщо зараз буде
ухвалюватись рiшення про надання гранту iз зменшеним обсягом
фiнансування, то необхiдно разом з посиланням на рiшення науко8оТ ради вiд
l6-17 вересня (протокол Л! 2l) вставити i посилання на рiшення науковоТ ради
про надання гранту. Але за результатами обговорення рiшення з зазначеного
питання IaK i не було прийнято.
Яценко Л.П. запропонував у роздi.:l I договору про виконання наукового
дослiдження i розробки за рахунок грантовоi пiдrримки разом з посиланням на
рiшення Hayкoвoi ради вiд 16-17 вересня (протокол ,\Ъ 2l) про затвердження
результатiв конкурсу, перелiку просктiв. що рекомендуються до реа,riзацii за
рахунок грантовоТ пiл,гримки Фонду та обсягiв ix фiнансування вставити
посилання на рiшення науковоi ради про налання гранту в такiй редакцii: <а
також на пiдсl,авi рiшення науковот ради Грантонадавача про надання гранту
(протокол Nl_ вiд _)>.
В голосуваннi взяли участь l9 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <за> - l 8; ((проти)) - 0; <утримались> - l.
УХВАЛИJIИ: у роздiл l договору про виконання наукового дослiдження i
розробки за рахунок грантовоТ пiлтримки всlавити посилання на рiшення
науковоi ради про надання гранту в такiй редакцiТ: (а також на пiдставi рiшення
науковоТ ради Грантонадавача про надання гран,гу (протокол No_ вiд _)>.
Губар C.I. доповiв про договори за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених), в яких навеленi обсяги фiнансування на 2020
piK у розмiрах меIlших за затверджепi рiшенrtям HayKoBoi ради НФДУ вiд l6-17
вересня (протокол Nч 2l ) за результатами зазначеного конкурсу.

Ре(страцiйний Назва про€кту Науковий
керiвник _

Ямпольський
Валерiй
Олександрович

l 2020.02/0l49 lнституту радiофiзики
та елекr'ронiки iM.
о.Я,Усикоsа НАН
Украiни

KBaHToBi явища при взаемодii
електромагнiтних хвиль з
твердотiльними
наl{оструктурами

{о розглялу науковоi
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Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. flo зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiлка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договЬрi, не
вlдповlдас затвердженому: затверджений - 901,333 тис. грн.; бюджет в договорi
- 894,666 тис. грн.; рiзничя - 6,667 тис. грн. Також до договору дода€ться лист

]1 пiдп"со" наукового керiвника проскту з обгрунтування змiн обсягу
фiнансування проскту з виконання наукових дослiджiнь i розробок на 2020 piK
iз зазначенням, що yci вказанi змiни погодхенi iз планово-виробничим
вiддiлом, бухгалтерiею та директором Iнстиryту.
В голосуваннi взяли участь l9 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: (за> - l g; <<проти>> - О; <утримались> - О.

ухвАлили: надати грант iз урахуванням наданого обrрунryвання переможцю
конкурсу кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих ученихtl Iнституту
радiофiзики та елекгронiки iM, о.Я.Усикова НАН Украiни, проект <KBaHToBi
явища при взасмодii елек,rромагн iTH их хаиль з тверлотiльними
наноструктурами> ресстрачiйний номер 2020.0210l49 (науковий керiвник
Ямпольський Валерiй Олександрович) з обсягом фiнансування на 2020 piK -
894,ббб тис. грн.

гии договl

Бюджет не кориryвався комiсiею вiдповiдного *о"кур"у. lБ йна"оЙ
договору налано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтуванrrя). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вlдповlдас затвердженому: затверлжений - 670,303 тис. грн.; бюджет в договорi
- 654,З82 тис. грн,; рiзниця--15,92l тис. грн. Надаtlо обrрунтування змiн обсягу
фiнансування про€кту з виконанl{я наукових дослiджень iрозробок на 2020 piK
за пiдписом наукового керiвника проскту iз зазначенням, що Bci змiни
погодженi iз планово-фiнансовим пiдроздiлом та керiвниц,l.вом установи
Грантоотримувача.

В голосуваннi взяли участь 19 членiв науковоТ рали.
Голосування: <зо - l9; (проти)> - 0; <утрима,,tись> - 0.

ухвАлили: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) Ль;iвському
нацiональному унiверситету iMeHi IBaHa Франка, проскт <flослiдження фiзичниi
систем та ефектiв KBaHToBaHocTi просторУ на квантових комп'ютерахl>,
ресстрацiйний номер 2020.0210196 (науковий керiвник Ткачук Володимир
Михайлович) з обсягом фiнансування на 2020 piK - 654,382 тис. грн.

2020.9?:.Пцщщдздqслiдже"" провiдн,.,* .аiоЙдиБчен"*-
Ресстрацiйний

львiвський
нацlонаJIьнии

унiверси,гет iMeHi
IBaHa Франка

2020 .02/0 | 96 flослiдження фiзичних систем та
ефектiв KBaHToBaHocTi простору на
квантових комп'ю],ерах

Ткачук
Володимир
михайлович



.що розгляду науковоi ради представлено тре,гiй договiр:
2Ф0.02 ,,Пiдтримка лослiджень лровiлних та молодих учених,

Ре€страцiйний Назва проскту Науковий

] 2020.02l02l l Фiзико-механiчний
iнститут iM, Г,В,
Карпенка НАН
Украiни

Екс периментально-теOретичне
вивчення i прогнозування

фотопружних властивостей
кристалiчних MaTepia.rliB для пристроiв
керування електромагнiтним
вилромiнюванням

М ицик
Богдан
Григорович

Бюджет не кориryвався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. [о зазначеного
договорУ надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат зазначений в договорi не
вiдповiдас затвердженому: затверджений - l 02з,00 тис. грн.; бюджет в
договорi - 930,00 тис. грн.; рiзниця 93,О0 тис. грн. Надано обrрунтування змiн
обсягу фiнансування проскту з виконання наукових дослiджень i розробок на
2020 piK за пiдписом HayкoBoto керiвника rrpocKry iз lазначенням. що Bci змiни
погодженi iз планово-фiнапсовим пiдроздiлом та керiвниltтвом установи
Грантоотримувача.

Голосування: <зо - 20; <проти> - 0; <утрима.лись> - 0.

УХВДЛИJIИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунryвання переможцю
конкурсу (Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених> Фiзико-
механiчному iнституту iM. Г.В. Карпенка нАН УкраТни, проскт
<Екслериментально-теоретичне вивчення i прогнозування фотопружних
влас lивостей кристалiчних маrерiалiв для лристроiв керуваяня
електромагнiтним випромiнюванням>, реестрацiйний номер 2020.02/021|
(науковий керiвник Мицик Богдан Григорович) з обсягом фiнансування на 2020
piк - 930,00 тис. грн. тис. грн.

[ирекцiя НФЩУ поiнформувала наукову раду про наявнiсть проблемноi заявки
за першим конкурсом, в якiй в,габлицi витрат за про€ктом наведенi розрахунки
витрат за 12 мiсяцiв 2020 року. При цьому було зазначено, що документи за
цi€ю змвкою це не пiдготовленi i вона сьогоднi не аиноситься на розгляд
науковоi ради, але така проблема icHyc i ii треба вирiшувати.

В обговореннi взяли участь: Солдаткiн О.П., Яценко Л.П., Захигалов В.О.,
Губар C.I., Лебовка M.I., Жаботинська С.А., Шакун B.I., Бородiна О.М.
За результатамИ обговорення наукова рада рекомендуваJrа дирекцiТ НФДУ
звернутись до зазначеного Грантоотримувача з пропозицiсю надiслати проскт
договору з вiдповiдним обrрунтуванням та yciMa необхiдними супровiдними
документами. Пiсля винесеннЯ дирекцiсЮ проскту договору на ро.}гляд науковоТ
ради, наукова рада буде приймати рiшення про надання/ненадання гранту
зазначеному переможцю конкурсу.

3. Третс питання порядку денного (Про подовження TepMiHy пiдписання
логоворiв з переможцями KoHKypciB)),

СЛУХАЛИ:
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Яценко Л.П. нагадав, що на минулому засiданнi членами HayKoBoi ради було
запропоновано розглянути питання цодо Iiодовження rер"iну пiдпrсапrя
Aoloвoplв з переможцями KoHKypciB i надав слово Губару C.I.
Губар C.I. повiдомив, що рiшення про затвердження результатiв KoHKypciB
ухвiIлено науковою радою l6-17 вересня (протокол ЛЪ 21). Вiдповiдно до умовKoHKypciB строк укладання Договору не повинен перевищувати 30 кмендаЬних
днiв з моменту ухвirлення рiшення про надання гранту. Якщо у зазначений
строк з вини переможця логовiр мiж ним i Фондом не буде укладено,вважасться, що перемохець вiдмовився вiд подальшоi реалiзацii проскту.
враховуючи зазначене TepMiH укладення договорiв закiнчуеться l7 жовтня.

За результатами обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування пропозиuiю
подовжити TepMiH пiдписання договорiв з переможцями KoHKypciB ,,Huy*u дп"
безпеки людинИ i суспiльства> та <Пiдтримка дослiд*""о про"iл"rr aа молодих
ученихr) до 30 жовгня 2020 року.
Голосування: <зо - l9; (проти) - 0; <утримались> - l.
УХВдЛИЛИ_: подовжити TepMiH пiдписання договорiв з llереможцями
KoHKypciB (Наука для безпеки людини i суспiльства> та <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених) до 30 жовтня 2020 року.
4. Четверте пптання порядку денного (Рiзне).

,Щороlшенко А.О. запропонував дирекцii НФ{У розмiщувати на офiцiйному
сайтi актуальну iнформацiю щодо кiлькостi пiдписаних та профiнансованих

В обговореннi взяли участь: Солдаткiн О.П., Яценко
Губар C,I., Зажигалов В,О., Прiхна Т.О.

Голова НР

Секретар НР

Л.П., .Щорошенко А.О.,

вже погоджених договорiв

Л.П. Яценко

Т.М. Косячкiна

договорiв за обома конкурсами.
Прiхна Т.о. зазначила, що процес пiдписання
вiдбуваеться дуже повiльно.
Скок М.В. запитма про те, чи вирiшилось юридично питання хто буде
пiдписувати договори з боку НФ[У.
Губар C.I. повiдомив, що один з договорiв пiдготовлено за пiдписом Голови
НФ.ЩУ, якщо такий договiр буде зареестровано в Казначействi, то до виходу з
лiкарняного ПолоцькоТ о.о. договори будуть пiдписуватись Яценко Л.П.
Iншого BapiaHTy поки що нема€.

питання порядку денного вичерпанi, наступне засiдання ллану€ться провести
20 жовтня 2020 року. Засiдання оголошуеться завершеним.

хrл/.L


