
протокол лъ 31

засiданнЯ науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни

(нФду)
28 жовтня 2020 року

Мiсце п]роведення: у зв'язку з карантинOм та рекOмендOваними

проr"епiлiiмi,rr"r" ru*одurr, ru.iдuпня вiдбувасться в дистанчiйнiй формi

Iпn"*oN{ а./дiо/вiдео конференчii iз застосуванням програмного забезпечення

Zооm.

Реестрацiя членiв HayKoBoi ради (далi - НР) проводиться онлайн шляхом

np".orunn, ло аулiо/вiлео конференцii (кiлькiсний склад НР - З0 осiб).

За результатами ресстрацii на засiданнi присутнi 22 члени науковоi ради

(засiлання НР проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох

третин вiд загальноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

Голова на,уковоi ради Яценко JI.11., головуючий на засiданнi,

Члени HayKoBoi ради:

Борецькиii Ю.Р., Боролiна о.М., Висоцька Н.о., Вiльчинський С.И., Гончарук

a.i., Дорошенко д.о., ,Щосенко В.С., Жаботинська С.д., Зажигалов В.о.,

IcaeHKoB С.В., Kicb о.Р., Колотiлов С.В., Кондратюк С,Я,, Кочубей А,н,,

Лебовка Iй.I., Найдrок Ю.Г., Носич о.Й., Павличенко А,В,' Скок М,В,,

Солдаткiн О.П., Шакун B.I.

ПредставrIики дирекчii НФДУ:

Губар C.I. - перший заступник виконавчого директора;

Андрущенко в.Б. - начальник вiддiлу грантовоi пiдтримки дослiджень з

природничих i технiчних наук, матем атики та iнформатики управлiнrrя
забезпечення грантовоI п iдтри м ки.

порядок денний:

1. Про поточний стан справ.
!оповiOачi: Губар C.L

2. Про ухваленttя рiшенtlя щодо надання грантiв переможцям KoHKypciB,

!оповilачi: .Губар С.I

3. Рiзrrе.

Яценко .Jl.11. BHic пропозицiю розпочати засiдання зi схвалення порядку

денного.

Голосування: <<за> - 22; (проти) - 0 ; <у,грима,тись> - 0.

Заперечень у членiв НР немае, порядок денrIий схваJIю€ться одноголосно.

Розгляд rtи,гань порялку денного:

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

СЛУХАЛ,И:
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Губар C.I. доповiв, що станом на сьогоднi науковою радою погоджено 90
договорiв, з них: по першому конкурсу - 35 договорiв; по другому конкурсу -
55 договорiв. Всього на даний час пiдписано З4 договори, з яких 21 договiр
пiдписаниii головою НФДУ. Всього в паперовому виглядi надiйшло l 44

договори.

Запропоновано iнформацiю взяти до вiдома.

2. Щруге питанIlя порядку ленllого - uПро ухваJlення рiшення щодо надання
грантiв переможцям KoHKypciB>.

СЛУХАЛИ:
Губар C.I. доповiв про 22 договори за конкурсом <Наука для безпеки людини i
суспiльства>, якi винесено дирекцiею НФДУ до розгляду науковою радою
представив до розгляду перший договiр:

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. !о зазначеного
договору надано yci необхiднi супровiднi документи, обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол ]ф 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за коЕкурсом <наука для безпеки
людини i суспiльства>.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 21 член HayKoBoi ради.
Голосування: <за> -21; (проти> - 0; <утримались>> - 0.

Рiшення прийнято.

о пDедставлено н договlр:
2020.0l кНаука для безпеки лIодини i суспiльства>

N!
зlп

Ресстрацiйний
номер про€кту

Установа Назва лроскту Наукови й

керiвник

2 2020.0l /034 l нацiональний

унiверситет
<Львiвська
полiтехнiка>

Методи управлiння веб-спiльнотою в

умовах психологiчних, соцiальних та
економiчних впливiв на суспiльство пiд
час пандемii COVID- l9

Федушко
Соломiя
степанiвна

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. flо зазначеного
договору надано yci необхiднi супровiднi документи, обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонмьного фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол N9 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки
людини i суспiльства>. Також до зазначеного договору дода€ться лист за

N
з/п

Ресстрацiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту начковий
керiвник

l 2020.(|l10242 нацiоншьний
авiацiйний
унiверситет

Експериментально-аналiтичнi засади
гарантування безпеки людини та
суспiльства удосконarленням
технологiй поводження з вiдходами у
техносферi

Бойченко
Сергiй
Ва,терiйович



з

пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням внесення змiн до
кошторису витрат у зв'язку зi скороченням TepMiHiB виконання проскту, iз

зазначенням, що yci змiни погодженi iз планово-фiнансовим пiдроздiлом та

керiвництвом установи грантоотримувача.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 2l член науковоi ради.
Голосування: <зu -20; <проти) - 0; <утримались>> - 1.

Рiшення прийнято.

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. Що зазначеного
договору надано yci необхiднi супровiднi документи (довiдка з основного мiсця

роботи, iнформована зг,ода, обгрунтування). Обсяг фiнансування вiдповiдно до

рiшення науковоi ради Нацiонitльного фонду дослiджень Украiни вiд 16-17
вересня (протокол ЛЬ 21) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку
проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi 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 про€кту з обгрунтуванням щодо перерозполiлу коштiв мiж

договору

о )озгляду представлено ии договlр:
2020.01 кНаука для безпеки людини i суспiльства>

N!
]/п

Ре€страцiйний
номер про€кту

Установа Llазва про€кту Начковий
керiвник

з 2020,0]/01,10 Iнституту
ботанiки iM.

м,г.
Холодного
нАну

Трав'янi бiотопи Украiни загальносвропейського
значення: сучасний стан, масштаби втрат та
стратегiя збереження в умовах глобмьних
клiматичних змiн i антропогенноТ трансформацiТ

довкiлля

Куземко
Анна
Аркадiiвна

статтями витрат., iз зазначенням, що yci змiни погодженi iз планово-фiнансовим
пiдроздiлом установи грантоотримувача..

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ ради.
Голосування: (зD -19; (проти> - l; <утримались) - 0.
Рiшення прийнято.

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. .Що зазначеного
надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця
iнформована згода, обфунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
HayKoBoi ради Нацiонzulьного фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол J',lb 2l) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку проектiв, що

роботи,

о )озгляду представлено оговlр:
2020.01 <Наука для безпеки людини iсуспiльства>

Nч

:}лl
Ресстрачiйн ий
номер проскту

Установа Назва проекту Науковий
керiвник

4 2020.0l/0204 Iнститут
фiзiологii iM. О.О.
БОГОМОЛЬЦЯ НАН
Украfни

Розробка нових методiв експресii
АТФ-чутливих калiсвих каналiв
клiтинних мембран. як потужноi
унiверсальноТ системи
ендогенного захисту

Струтинський
Руслан
Борисович

рекоменд),ються до реаtiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв



ix фiнансування за конкурсом кНаука для безпеки людини i суспiльства>, Також
до зазначеного договору дода€ться лист за пlдписом наукового керlвника
проекту з обrрунтуванням щодо змiн у к€lлендарному планi та обrрунтування
щодо зzшучення додаткового персоналу, що було передбачено заявкою.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <<за>> -20; ((проти)) - 0; <утримались> - 0.
Рiшеttня приинято

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. Що зазначеного
надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради НацiонаJIьного фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол ЛЪ 21) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку проектiв, що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоТ пiдтримки Фонду та обсягiв
li фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки людини i суспiльства>. Також
до зазначеного договору додаеться лист за пiдписом наукового керiвника
про€кту з обгрунтуванням внесення змiн до кошторису витрат та календарного
плану у зв'язку зi скороченням TepMiHiB виконання проекту.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 2l член HayKoBoi ради.
Голосування: <за> -l9; (проти> - l; кутримались> - 1.

Рiшення прийнято.

вlдповlдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 1б- l 7 вересня (протокол J',l! 21 ) про затвердження результатiв KoHKylrcy,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки

догов ору

о розгляду представлено договlр:
2020.0l кНаука для безпеки людини i суспiльства>

м
з/л

Ресстрачiйн ий
номер проскту

Установа Назва про€кту Начкови й

керiвник
5 2020.0l/0226 .ЩУ "Iяститут

епiдемiологii та
iнфекцiйних хвороб
iM-
Л.В.Громашевського
НАМН Украiни"

Експериментальне дослiдження
ефективностi та безпечностi
застосуван н я нових фiтохiм iчних та
бактерiйних препаратiв для
лiкування KopoHaBipycHoT та iнших
найпоширенiших iнфекцiй

Задорожна
Вiкторiя
IBaHiBHa

о глядy прелс,гавлено н договlр:
2020.0l <Наука для безпеки людини i суспiльства>

м Ресстрачiйний
номер просктч

Установа Назва проскту Начкови й

керiвник
6 2020.0l /0246 Iнститут

молекулярноi
бiологii i
генетики
НАН УкраiЪи

Вивчення стану дихальноi, серцево-
судинноi та iMyHHoi систем у хворих з
пневмонiею COVID-19 пiсля
трансплантацii крiоконсервованих
алогенних мезенхiма.льних стовбурових
клiтин

Шаблiй В. ,А..

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування



5

людини i суспiльства>. До зазначеного договору надано yci супровiлнi
документи (ловiдка з основного мlсця
обгрунтування) та обrрунтування.

роботи, iнформована згода,

В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <за> -l8; <проти> - 1;<утримались> - 1.

Рiшення прийнято.

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол N9 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоТ

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.

пiдтримки Фонду та обсягiв ii фiнансування за
людини i суспiльства>. .Що зазначеного договору
документи (довiдка з основного мiсця
обlрунтування) та обrрунтування.

конкурсом <Наука для безпеки
надано yci необхiлнi супровiлнi
роботи, iнформована згода,

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <за> - 18; ((проти> - 0; <утримал ись>> - 2.
Рiшення прийнято.

о гляду представлено Blp:
2020,0l KIJayKa л,ltя безпеки людини i суспiльства>

м
з/п

Ресстрацiйн ий
HoMeD пDо€ктч

Установа Назва проскту Наукови й
керiвник

7 2020.01/0258 Iнститут
молекулярноi
бiологii i
генетики НАНУ

Розробка засад бiотехнологiчного
виробничтва нових гiпотензивних i

протиаритмiчних алкалоiдiв раувольфii
змiiноi Rauwo[fi а sегрепtiпа Benth.

Кунах В.Д.

2020.0l кНаука для безпеки людини i
Назва проскту

2020.01/004з Iнститут фiзики
НАН Украiни

Вплив противiрусних та
тромболiтичних препаратiв на модельнi
мембрани вiрусних частинок та клiтин

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування

вiд 16- 17 вересня (протокол Nч 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
вiдповiдно до рiшення HayкoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни

перелlку проектlв, що рекомендуються до реалl3ацll за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки
людини i суспiльства>. .Ц,о зазначеного договору надано yci супровiднi
документи (довiдка з основного мiсця роботи, iнформована згода,
обrрунтування) та обrрунтування. Закупiвлю
перенесено на наступнии plk.

Запропоновано надати грант з€вначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (за) -l8; (проти) - 1;<утримались> - 3.
Рiшення прийнято.

частини спецобладнання



дставлено договi
2020.01 кНаука для безпеки людини i

Рiзун
Володимир
Володимирович

Стресогеннi елементи
латентного впливу реальних
медiйних повiдомлень про
пандемiю COVID-l9 на

киiвський
нацiона,rьний

унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

2020.01/0050

БюджеТ скоригований комiсi€ю вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування
вiдповiдно дЬ рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни

вiд 16-17 вер;сня (протокол Nэ 21) про затвердження результатiв конкурсу,

перелiку просктiв, що рекомендуються до реЕIлiзацiт за рахунок грантовот

пiдrр"r*, Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом (наука для безпеки

пrдr"' i суспiльства>. .Що зазначеНого договору надано yci супровiднi

документи (довiдка з основного мiсця роботи, iнформована згода,

обrрунтування),

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу,

В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayкoBoi ради,
Голосування: (за> -l9; (проти> - l; <утримались) - 0,

Рiшення прийнято.

о пп?гпя пч ппепставлено н догов
2020.0l кНаука длl безпеки людини i суспiльстваll

л"l
Y"l Ресстрачiйний

HOMeD ПDОСКТУ

Установа Назва про€кту Науковий
керlвник

10 2020.01/0103 КиТвський
нацiональний
унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

Вплив структури та фiзичних
властивостей лiпiдноi мембрани на

розвиток BipycHoi iнфекчii

Булавiн
Леонiд
Анатолiйович

комiсiею вlдповlдного обсяг фiнансуванняБюджеТ скоригований комiсiеЮ вlдповlдногО конкурсу, оOсяг Qlнансування
вiдповiдно до рiшення HayцoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни

вiд 16-17 вересня (протокол ]ф 21) про затвердження результатlв конкурсу,

перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi

пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом (наука для безпеки

людини i суспiльства). До зазЕаченого договору надано yci необхiднi супровiднi

документи (довiдка з основного мiсця роботи, iнформована згода,

обцрунтування).

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу,

В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за> -20; (проти) - 0; <утримались) - 0.

Рiшення прийнято.

ии

п пп?гпяпч ппепставлено настvпнии д ]говl
2020.0l u

N! Ресстрацiйний
номе0 пDо€ктY

Установа Назва про€кту llayKoBий
KepiBH ик

l1 2020.0l/0l l4 Украiнський науково-
методичний центр

Подолання наслiдкiв
панлемiТ COVID-l9 у

Панок
Вiталiй



практичноl психологlt 1

соцiальноi роботи
дlяльностl психологlчноl
служби системи освiти

Григорович

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Nо 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки
людини i суспiльства>. .Що зазначеного договору надано yci необхiднi супровiднi
документи та обфунтування.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за> -17; (проти> - 2; <утримались>> - 1.

Рiшення прийнято.

Бюджет скориговаtlий комiсi€ю вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшенrlя HayKoBoi ради Нацiона-,rьного фонлу дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол J\! 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоТ
пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за конкурсом (Наука для безпеки
людини i суспiльства>. .Що зазначеного договору надано yci необхiднi супровiднi
документи та обгрунтування.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: (за> -18; (проти) - 1;<утримались> - l.
Рiшення прийнято.

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу., обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Л! 21) про затвердження результатiв KollKypcy,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реа.пiзачii за рахунок грантовоi

о розгляду представлено наступни lи договl
2020.0l <Наука для безпеки людини i суспiльстваll

Nч

зl'|
Ре€страцiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Наукови й

керiвник
12 2020.0l /0l 36 Iнститут xiMii

поверхнi iM. О.О.
Чуйка НАН
Украiни

Ефективне використання
вiдновлюваних рослинних pecypciB
та фотокаталiтична конверсiя
бiомаси як еколого-iнновацiйнi
пiдходи для збереження довкiлля та
бiобезпеки людини

Лiннiк
оксана
Петрiвна

о гляду представлено н договlр:
2020.0l кНаука для безпеки людини i суспiльства>

м
зlп

Ресстрацiйний
номер проекту

Установа Назва проскту начковий
керiвник

lз 2020.0l /0l 64 Iнститчт
соцiологii
нАну

Соцiальнi, економiчнi та медико-
психологiчнi наслiдки пандемii COVID- l9
в YKpaiHi: монiторинг масових настро'tЪ та
потреб

Дембiцький
Сергiй
Сергiйович
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пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за
людини i суспiльства>. ,Що зазначеного договору
документи та обгрунтування.

конкурсом <Наука для безпеки
надано yci необхiднi супровiднi

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <зa> -lб; (проти> - 2; <утримал ись>> - 2,
Рiшення прийнято.

вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Jф 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелlку просктlв, що рекомендуються до реалlзацll за рахунок грантовоl
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом (Наука для безпеки
людини i суспiльства>. Що зазначеного договору надано yci необхiднi
супровiднi докумеtIти. Також до зазначеного договору додасться лист за
пiдписом наукового керiвника про€кту з обrрунтуванням щодо змiн до
кошторису витрат, iз зазначенням! що yci змiни погодженi iз планово-
фiнансовим пiдроздiлом установи грантоотримувача.

В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за) -l8; (проти> - l; <утримались> - 1.

Рiшення прийнято.

о ]UJl Jlял, ено дого
2020.0l <Наука для безпеки люлини i суспiльства>

N!
,\lл

Ре€страцiйний
номер лDо€ктY

Установа Назва про€кту Начкови й

KepiBH и к

15 2020.0ll0172 нацiональний
авiацiйний

унiверситет

Потенцiал вищоi освiти в

умовах пандемii: г.лоба,rьний,
европейський нацiона,тьний
вимiри

Гринюк
Свiтлана
Петрiвна

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу' обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни
вiд 16-17 вересня (протокол .ПlЪ 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв Тх фiнансування за конкурсом (Наука для безпеки
людини i суспiльства>. .Що зазначеного договору надано yci необхiднi супровiднi
документи та обгрунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв Hayкoвoi ради.

о дставлено договlр:
2020.0l кНаука для безпеки людини i суспiльства>

л!
з/п

Ресстрацiйн ий
вомер проскту

Установа Назва про€кту начковиii
керiвник

14 2020.0l /0l 66 львiвський
нацiональний
унiверситет iMeHi
IBaHa Франка

HoBi азоловi та KapKacHi агенти
проти раку та патогенних
мiкроорганiзмiв

ОбуIпак
Микола
flмитрович

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.



о розгляду представлено наступнии договlр:
2020.0l <Наука для безпеки людини l суспlльства)

N!
зlп

Ресстрашiйний
номер про€кту

Установа Назва про€кту начковиii
керiвник

lб 2020.0l10221 Iнс,титут педагогiчноi освiти l
освiти дорослих iMeHi IBaHa
Зязюна НАПН Украiни

психологiчна
пiдтримка лiтнiх осiб у
перiод карантину

Кова,rенко
олена
Григорiвна

Голосування: (за) - 16; ((проти)) - 2; <утримал ись>> - 2.

Рiшення прийнято

Бюджет скоригований комiсi€ю вiдповiдного конкурсу. Обсяг витрат,
зазначениЙ в договорi, не вiдповiдае затвердженому: затверджениЙ
2З67,З75 тис. грн.; бюджет в договорi - 2121,093 тис. грн.; рiзниця
246,282грн. Також до договору додаеться лист за пiдписом наукового
керiвника проекту, головного бухгалтера та керiвника установи
грантоотримувача з обгрунтуванням щодо змiн до кaцендарного плану,
кошторису витрат та обсяry фiнансування про€кту з виконання наукових
дослiджень i розробок на 2020 piK.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за> -5; (проти) - 8; <утримались> - 7.

Рiшення не прийнято, розгляд зазначеного договору переноситься на наступне
засiдання НР.

о розгляду представлено договlр:
2020.01 кНаука для безпеки людини i суспiльства>

J,I!r

з/п
Ресстрачiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Наукови й керiвtlик

|7 2020.0|10222 Iнституту
електрозварювання
iM. е.о, Патона
НАН УкраiЪи

Розробка нанокомпозитних
полiмерних бiоматерiалiв з

ефективною противiрусною та
антимiкробною дiсю i

технологii 3D лруку виробiв з

них

Юрженко
Максим
Володимирович

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол N9 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Наука для безIIеки
людини iсуспiльства>. Що зазначеного договору надано yci необхiднi супровiднi
документи та обrрунтування щодо змiн до кошторису витрат та каJIендарl{ого
плану. С паперовиЙ примiрник договору.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за) -l6; (проти> - 3; <утримались) - 1.

Рiшення прийнято.

Що розгляду представлено наступний договiр:
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2020.0l <Наука для безпеки людини i суспiльства>
N!

зll
Ресстрацiйний

номер проскту
Установа LIазва про€кту Науковий керiвник

18 2020.0|l02зз киiвський
нацiона:Iьний

унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

Релiгiйна безпека в YKpaiHi в

умовах KopoHaBipycHoi
пандемii

Харьковщенко
€вген
Анатолiйович

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол ЛЬ 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реа,,Iiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом (Наука для безпеки
людини i суспiльства>. .Що зазначеного договору надано yci необхiднi
супровiднi документи та обrрунтування.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли [часть 2l член науковоi ради.
Голосування: (за> - l5; (проти> - 3; <утримались> - 3.
Рiшення прийнято.

о розгляду представлено
2020.0l кНаука для безпеки людини i суспiльства>

л!
зlл

Ре€страцiйн ий
номер проскту

Установа Назва проскту Начковий
керjвник

19 2020.01/0з 13 Нацiональний
науковий центр
кIнqтитут
агр4рноi
економiки>

Оцiнювання впливу карантинних
заходiв, пов'язаних з COVID-l9 для
аграрного сектору й продовольчоI
безпеки держави та розроблення
.rлгоритму дiй щодо мiнiмiзацii
негативних наслiдкiв

Ходакiвська
ольга
василiвна

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол JE 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку про€ктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом (Наука для безпеки
людини i суспiльства>. .Що зазначеного договору надано yci необхiднi
супровiднi документи та обгрунтування.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за) -16; ((проти)) - l; кутрима,rись) - 3.
Рiшення приинято

о дставлено договlр:
2020.0 1 кНаука для безпеки людини i суспiльства>

л! Ре€страцiйний
номеD просктч

Установа Назва Ilро€кту Науковий
керiвник

20 2020.01/0366 киiвський
нацiональний
унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

Правова модель соцiально-
екологiчноi безпековоi
доктрини Украiни

Iншин
Микола
Iванович
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Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Nэ 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки
людини i суспiльствD. До зазначеного договору надано yci необхiднi
супровiднi документи та обrрунтування,
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 21 член HayKoBoi ради.
Голосування: (за) -18; (проти> - 2; <утримались> - 1.

Рiшення прийнято.

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Nч 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоТ
пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки
людини i суспiльства>. .Що зазначеного договору надано yci необхiднi
супровiднi документи та обгрунтування. Також до зазначеного договору
додаеться лист за пiдписом наукового керiвника проскту з обГрунтуванням
щодо перерозполiлу мiж статтями витрат. об'сднання етапiв. змiн у
спецустаткуваннi, в якому зазначено, що yci змiни погодженi з планово-

о г ставлено настчпнии договlр:
2020.0l кНаука для безпеки людини i суспiльства>

N!] Ресстраuiйний
номер про€кту

Установа Назва про€кту Науковий
керiвник

2| 2020.01/05 1 6 .Щержавна наукова
установа кНауково-
технологiчний
комплекс кIнститут
монокриста-пiв> НАН
Украiни

Створення флуоресцентних
дiагностичних матерiалiв для
гiбридизацiйних аналiзiв та
дослiджень методом
полiмеразноi ланцюговоi
реакцii

Татаречь
Анатолiй
Леонiдович

виробничим вiддiлом та керiвництвом установи грантоотримувача.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (зD -17; (проти) - 2; <утримались> - l.
Рiшення прийнято.

о г. дставлено н договlр:
2020,0l кНаука для бqlпеки людини i суспiльства>

ffIr

зlл
Ре€страцiйн ий
номер проскту

Установа Назва проскту Наукови й

KepiBH ик
22 2020.0l/0528 Нацiона.льний

технiчний унiверситет
"!нiпровська
полiтехнiка"

HayKoBi основи екобезпечноТ
трансформацii енергетичного
профiлю вугледобувних

регiонiв iз забезпеченням
стiйкостi гiдрогеосфери

Рулаков fl.B.



Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу, обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayкoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Nч 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <наука для безпеки
людини i суспiльства>. До з€tзначеного договору надано yci необхiднi
супровiднi документи та обrрунтування. Також до зазначеного договору
додаеться лист за пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням
щодо перерозподiлу мiж статтями витрат, змiн у спецустаткуваннi, в якому
зазначено, що yci змiни погодженi з планово-фiнансовим вiддiлом установи
грантоотримувача.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за)) -18; (проти> - l; <утримались> - 1.

Рiшення прийнято.

Губар C.I. доповiв про l0 договорiв за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодIlх учених>, якi винесено дирекцiею НФДУ до розгляду
науковою

2020.02 <Пiдтримка доgлiджень провiдних та молодих учених)
N!
з/rr

Реестрачiйний
номеD пDо€кту

Установа Назва проскту Начковий
керiвник

l 202,0.0210l4l нацiональний

унiверситет
бiоресурсiв i

природокористув
ання УкраТни

3aKoHoMipHocTi впливу хронiчного
iонiзуючого випромiнювання на

референтнi органiзми рослин iтварин в

екосистемах ЧорнобильськоТ зони
вiдчуження

Левчук
святослав
евлогiйович

Бюджет не коригувався комiсi€ю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол ЛЪ 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених),.що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обфунтування.
Запропоновано надати грант зtвначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за> - 18; (проти) - 2; <утримались) - 0.
Рiшення прийнято.

Що розгляду представлено наступний договiр:
2020.02 кПiдтримка дослiджень провiдних ,га молодих учених)

N,l

'п
Ресстрачiйн ий
номер проскr,у

Установа Назва проскту Наукови й

керiвник
2 2020.02l0070 lнститут фiзiологii

iM.
О.С).Богомольrи
НАН УкраТни

Iнтервальна гiпокс iя як нова
стратегiя лiкування та профiлактики
хвороби Альцгеймера: молекулярнi
механiзми та терапевтич на реалiзацiя

Серебровська
Тетяна
BiKTopiBHa



Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. {о зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (ловiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrруНтування), обсяг фiнанСуваннЯ вiдповiдно до рiшення
HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 tsересня
(протокол No 21) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку проектiв, що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовот пiдтримки Фонду та обсягiв
iх фiнансування за конкурсом <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених). Вiд наукового керiвника проекту надiйшло бiльш детальне
обrрунтування, з урахуванням науковот складовоi, щодо змiн спецустаткування
та придбання 5 одиниць комп'ютерiв.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <за> - 18; (проти) - 2; <утрима.пись> - 0.
Рiшення прийнято.

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. .Що iазначеного
договору надано yci необхiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до pirп."n"
HaykoBoi ради Нацiонurльного фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол JФ 21) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку просктЬ, що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
ix фiнансування за конкурсом <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
Учених)), С паперовий примiрник договору.

о гляду представлено договl
2020.02 кПiдтримка дослiджень провiдних тq молодих учених))

л,]
з]п

Ресстрацiйний
номер про€кту

Установа Назва проскт1, Наукови й
керiвник

3 2020.02l0075 Iнститут
молекулярноi
бiологiт i

генетики НАНУ

Сайт-спрямований мутагенез як
iH новацiй ний пiдхiд для дослiдження
механiзмiв виникнення та подолання
резистентностi МусоЬасtеri um
tчЬегсчlоsis до антибiотикiв

Ярмолюк
Сергiй
миколайович

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 2 1 член науковоi ради.
Голосування: (за) - l9; (проти> - l; <утримались> - 1.

Рiшення прийнято.

о гляду представлено договlр:
2020.02 кПiдтримка дослiджень провiдних та молоди* ученихr,

л! Ресстрачiйний
номер про€кту

Устаяова Назва проскту Науков и й
KepiBH ик

4 2020.02l026з !ержавна установа
<Iнститут харчовоТ
бiотехнологiт та
геномiки НАНУ

Ензими посттрансляцiйних
модифiкацiй бiлкiв мiкротрубочок, в
якостi мiшеней для iнгiбування
збудливостi первинних ноцiцептивних
нейронiв периферiйноТ нервовоТ
системи

Карпов
Павло
Андрiйович

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного кон*урф, обсБýна"сування
вiдповiдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
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вiд 16-17 вересня (протокол J\! 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом кПiдтримка
дослiдженЬ провiдниХ та молодиХ учених)). Що зазначенОго договору налано yci
необхiднi супровiднi документи та обгрунтування.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <зо - 17; (проти) - 2; <утримались> - 1.
Рiшення прийнято.

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. До зазначеrого
договору надано yci необхiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrруНтування), обсяг фiнанСуваннЯ вiдповiдно ло pi.."""
HaykoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Укратни вiд 16-17 вересня
(протокол Nч 2l) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку просктiв. що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
i* фiнансування за конкурсом <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених>. Також до зазначеного договору дода€ться лист за пiдписом наукового
керiвника проекту з обrрунтуванням щодо перерозподiлу мiж статтями витрат
та обrрунтування щодо замiни додаткового учасника студента на iншого
студента.

о дставлено наступний дс говlD:
2020.02 кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених))

лц

'п
Ресстрачiйний
номер проскту

ус гаttова Назва проскту Науковий
керiвник

5 2020.о2l0з16 lнститут клiтинноТ
бiологii та генетич ноi
iнженерiТ НАН УкраТни

Вплив стресових чинникiв на
синтез бiлкiв з прiонними
властивостями у рослин

Рашидов
н.м.

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради,
Голосування: <зо - l8; (проти> - l; <утримались> - 1.
Рiшення прийнято,

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. Обс". фiна*у"а"",
вiдповiдно до рiшення Hay*oBoi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни
вiд 16-17 вересня (протокол Nэ 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються ло реа;liзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за конкурсом <Пiлтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). !о зазначеного договору надано yci

о г представлено договlр:
2020.02 кПiдтримка до9лiджень провiдних та мо.гLqди* учениr,,,

Nl
зlп

Ресстрачiйний
l{oMep про€кту

Установа Назва проскту Науковий
KepiBH ик

6 2020.02l0022 КиТвськи й

нацiональний
унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

Плазмоннi гiбриднi наносистеми
<метал_полiмер-флюорофор> з
пiдсиленим оптичним вiдгуком для
фотонiки та бiомедичних
застосувань

ещенко
олег
Анатолiйович



необхiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи, iнформована згода,
обrрунтування).

Запропоновано надати грант з€lзначеному переможцю конкурсу,
В голосуваннi взяли
Голосування: <за> -

Рiшення прийнято.

участь 20 членiв науковоi ради.
18; <проти> - 0; <утримались>> - 2.

о представлено договlр:
2020.02 кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)

N!1 Ресстраuiйний
HOMeD ПDОСКТЧ

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

7 2020,0210 | 09 нацiональний техн iч ний

унiверситет Украiни
кКиТвський
полiтехнiчний iнститут
iMeHi Iгоря Сiкорського>

Розробка ноsого класу
металокерам iчних композитiв iз
порош KiB надтвердоi apMoBaHoi
керамiки для екстремальних
умов експлуатацiТ

Лобода
Петро
Iванович

Бюджет скоригований комiсi€ю вiдповiдного конкурсу. {о зазначеного
договору надано yci необхiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи'
iнформована згода. обгрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
HayкoBoi ради Нацiон€lльного фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол JФ 2l) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку просктiв, що
рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
iх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених>. Замiна виконавця: аспiранта Гущика !.В. на молодого вченого
Втерковського М.Я. (е Bci необхiднi документи).
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу з урахуванням
наданого обrрунтування.

В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за) - 19; ((проти)) - 1; кутримались> - 0.
Рiшення прийнято.

дставлено н оговlр:
2020,02 кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених))

Ng

:]/п

Ресстрачiйний
номер пDоскту

Установа Назва проскту Науковий
KepiBH и к

8 2020.02l0lз7 Счмський
державний
ун iверситет

Розробка кКонцепцiТ запровадження
державноТ системи контролю за
залученням та ефективним
ви користанням м iжнародноТ технiчноТ
допомоги в YKpaiHi на 202 i-2025 рр.>

Гаруст
Юрiй
вiталiйович

Бюджет не коригувався комiсi€ю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayKoвoi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни
вiд 16-17 вересня (протокол N9 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзаIIiТ за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)). .Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обгрунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь l9 членiв науковоi ради.



Голосування:
рiшення не
засiдання НР.

<зы - l2; <проти> - З;
прийнято. Вiдкласти

16

<утримались> - 4.

розгляд зазначеного договору на наступне

о гляду представлено договl
ю20.0Z <Пiдтримка дослiджень провiдних та 

"оподих rlе*r-
лц Ре€страцiйний

номер пDо€кту
Установа Назва проскту Науковий

керiвник
9 2020.02/0360 Нацiональний

унiверситет <Олеська
юридична академiя>

Альтернативна енергетика в

YKpaTHi: шляхи систем ного
законодавчого стимул юаання

Харитонова
Тетяна
евге н iB на

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Jф 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку про€ктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовот
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом кПiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених).,Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за> - 15; (проти> - 2; <утримались) - 3.
Рiшення прийнято.

Бюджетьюджет не коригувався комlсlсю вlдповiдного конкурсу, Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни

комlсlсю вiдповiдного обсяг фiнансування

вiд 16-17 вересня (протокол ]Е 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовот
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)). ,Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обгрунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за)) - l7; <проти> - l; <утримал ись>> - 2.
Рiшення прийнято.

Губар C.I. доповiв про договiр за конкурсом кНаука для безпеки людини i
суспiльства)), в якому наведено обсяг фiнансуванця на 2020 piK у розмiрi
меншому за затверджениЙ рiшенням науковоi ради НФДУ вiд 16-17 вересня
(протокол Nч 2l) за результатами зазначеного конкурсу:

зI)lяду прелставлено нии
2020.92 кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)

,v9
,]/п

Ре€страцiйний
номер проскту

Установа Назва лроскту Начковий
керiвник

I0 2020.0210зlз Сумський
державний
ун iверситет

Перспективнi нап iB пров iдн и ков i
наноматерiми для потреб гнучкоТ
електрон iки: синтез. розробка метолiв
друку та оптимiзацiя Тх структурних,
оптичних i фотоелектричних властивостей

опанасюк
Анатол iй
Сергiйович



2020.0l кНаука для безпеки людини i суспiльства>
NIr
,зlл

Ре€страцiйний
нOмер проскту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

l 2020.0]/0155 Науково-досл iдний iнститут
вивчення проблем
злочинностi iMeHi академiка
В. В. Сташиса НАПН УкраТни

Соцiально-правовi та
кримiнологiчнi наслiдки
поширення пандемiй та
шляхи ix усунення в YKpaTHi

Борисов
Вячеслав
Iванович

|7

Бюджетьюджет скоригований комiсiою вiдповiдного конкурсу. До зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода. обгрунтування). Обсяг витрат. зазначений в дого;орi. не
вlдповlдае затвердженоМу: затверджеНий - 11lt|,47 тис. грн.; бюджет_ 1061,8з5 тис. грн,; рiзниця - 49,6З5 тис. грн. Також до договору
лист за пiдписом наукового керiвника про€кту з обГрунтуванням

в договорi
додаеться

щодо змiн
обсягу фiнансування проекту з виконання наукових дослiджень i розробок на
2020 pik iз зазначенням, що yci вказанi змiни погодженi iз головним
бухгалтером та керiвником установи грантоотримувача.

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 21 член HayкoBoi ради.
Голосування: (за> - 2l; (проти) - 0; <утримались)) - 0.

ухвдлили: надати грант iз урахуванням наданого обфунтування переможцю
конкурсу <Наука для безпеки людини i суспiльства>> Науково-дослiдному
iнституту вивчення проблем злочинностi iMeHi академiка В. В. Сташиса нАпн
украiъи, проект <соцiально-правовi та кримiнологiчнi наслiдки поширення
пандемiй та шляхи ix усунення в УкраiЪi>, реестрачiйний номер 2020.0l/0l35
(науковий керiвник Борисов B.I.) з обсягом фiнансування на 2020 piK -
1061,8З5 тис. грн.

Губар C.I. доповiв про 2 договори за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених), в яких наведено обсяг фiнансування на 2020 piK
у розмiрах менших за затвердженi рiшенням науковоi ради НФДУ вiд 16-17

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного *on*ypcy. До з*rаченого
договору надано yci необхiднi супровiднi документи (довiдка з основного мiсця
роботи, iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в
договорi, не вiдповiдае затвердженому: затверджений - 190,00 тис. грн.;
бюджет в договорi - 68,48l тис. грн.; рiзниця _ 121,519 тис. грн. Також до
договору додаеться лист за пiдписом наукового керiвника проскту з
обгрунтуванням щодо зменшення обсягу фiнансування проскту з виконання
наукових дослiджень i розробок на 2020 piK.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 2l член HayKoBoi ради.
Голосування: <<за>> - 21; (проти)) - 0; <утримались) - 0.

ня (протокол Лb 21) за результатами зазначеного KoHKvDcv:
2020.02 кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)

N!
зlп

Ресстрашiйний
номеD про€ктч

Установа Назва проскту Наукови й

керiвник
l 2020.02/0245 китвський нацiональний

торговел ьно-економ iчний
унiверситет

Торговел ьно-економ iчна
полiтика держави в умовах
гiбридно'i вiйни

Мазаракi
Анатол iй
АНТОНОВИЧ
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УХВАЛИЛИ: надфи грант iз урахуванням наданого обфунтування переможцю
конкурсу кПiдтри{,rка дослiджень провiдних та молодих учених)) КиiЪському
нацiональному тоflговельно-економiчному унiверситету, про€кт (Торговельно-
економiчна полiти|са держави в умовах гiбридноi вiйни> реестрацiйний номер
2020.0210245 (нау{овий керiвник Мазаракi А.А.) з обсягом фiнансування на
2020 piK - 68,48l тфс. грн.

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. .Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдас затвердженому: затверджений - 828,00 тис. грн.; бюджет в договорi
- З75,9З тис. грн.; рiзниця - 452,07 тис. грн. Також до договору додасться лист
за пiдписом наукового керiвника про€кту з обгрунтуванням щодо змiн обсяry
фiнансування проскту з виконання наукових дослiджень i розробок на 2020 piK,
в якому зазначено, що yci змiни погодженi з планово-фiнансовим вiддiлом та
керiвником установи грантоотримувача,

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 21 член HayKoBoi ради.
Голосування: <<за>> ,211' <проти) - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) Iнституту
магнетизму НАН та МОН Украiни, проект <Розробка фiзичних основ магнiтноТ
наноелектронiки> реестрацiйний номер 2020,0210261 (науковий керiвник IBaHoB
Б.О.) з обсягом фiнансування на2020 piK - 375,93 тис, грн.

Губар C.I. доповiв про проблемний договiр за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)):вlдних та молодих учених)):

20"20.92 <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)
.vц

зlп
Ресстрацiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

l 2020.02l0090 Iнститут проблем

реестрацiТ iнформацii
НАН УкраТни

нанозахоплювачi - новий пiдхiд
щодо ефективного, неiнвазивного та
безпечного бiологiчного аналiзу

Лапчук
Анатолiй
степанович

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вlдповlдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Jф 21) про затвердження результатiв конкурсу,,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). !о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування. Проблема це змiни в

о гляду представлено другии дого BlD:
2020.02 <Пiдтримка дослiджень провjдних та молодих rIених)

л!
з/п

Ресстрацiйний
номер пDо€кту

Установа Назва лроскту Наукови й

KepiBH ик
2 2020.02l026l Iнститут магнетизму

HAll та МОН Украiни
Розробка фiзичних основ
магнiтно'i наноелектрон iки

IBaHoB Борис
олексiйович
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спецустаткуваннi: у зв'язку з зменшенням TepМiHy виконання про€кту,
придбання запланованоi готовоi потужноi робочоi обчислювальноi станцiТ за

пiвтора мiсяцi с неможливим, але можливо побудувати робочу станцiю на базi
серверу iToMy просять погодити придбання серверу (за спроценою тендерною
процедурою) та вiдповtдних складових елементiв для побудови робочоi
обчислювальноi станцii та закупiвлю деякого обладнання, яке планувzLпось
придбати у 202l роцi.

В обговореннi взя,тtи участь: Соллаткiн О.П., Яuенко Л.П,, Губар C.I.., Лебовка.
За результатами обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю
погодити зазначенi в договорi змiни та надати грант зазначеному переможцю
конкурсу.

В голосуваннi взяли участь 21 член науковоi ради.

Голосування: <<за>> - 21; (проти) - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято

3. Третс питанtlя порядку денного - <Рiзне>.

Солдаткiн О.П. повiдомив про те, що до HayKoBoi ради надiйшов лист вiд КНУ
iM. Тараса LIJевченка, в якому мова йде про те, шlо до виконання одного з
просктiв за конкурсом <Наука для безпеки людини i суспiльс,гва>

реестрацiйний номер 2020.01./0480 (науковий керiвник Рябухiн С.В.) хочуть
додати трьох молодих виконавцiв (якi були вказанi в заявцi) i в зв'язку з цим
просять НФДУ дати письмову вiдповiдь про те, що можна цих виконавцiв
включити в про€кт.

Вiльчинський С.Й. зазначив, що ця опцiя дозволена умовами вiдповiдного
конкурсу i тому не зрозумiло навiщо iM надавати ще й письмову вiдповiдь.

Яценко Л.П. зазначив, що можна написати вiдповiдь iз зазначенням, що
умовами вiдповiдного конкурсу заJIучення 3-х студентiв до виконання проскry
дозволено. При цьому пiдкреслив, що пiдготовка вiдповiдi - це питання не
HayKoBoi ради, дирекцiя може пiдготувати такий лист за пiдписом першого
заступника виконавчого директора.

Щодо вiдповiдi на статтю в <Щзеркалi тижня)) Яценко Л.П. повiдомив про те.'

що редакцiя готова надати можливiсть розмiстити вiдповiдь Фонду, але ще не
готовий текст вiдповiдi. При цьому зазначив, що краще було б розмiсти,ги
статтю пiсля закiнчення укладання договорiв з переможцями KoHKypciB.

Kicb А.Р. висловила думку, що це повинна бути оглядова публiкачiя про хiд та
результати роботи Фонду, розповiсти про те, як все вiдбувалося. При цьому
зазначила, що це повинен бути текст повний фактажу iце дуже велика
вlдповlдаJIьнlсть.

Щосенко В.С. зазначив, що наукова рада не повинна вiдповiдати на TaKi стаr-гi,
а щоб Фонд не програвав в медiйному просторi., необхiдно в дирекцii створити
гrрес-службу, яка б вiдповiдала на подiбнi cTaTTi та транслювала свосчасну
iнформацiю про дiяльнiсть Фонду.



В обговореннi
Kicb О.Р.,

За результатами
наступному

провести 30

Голова НР

Секретар НР

участь: Яценко Л.П,, Вiльчинський С,й,, Лебовка M,L,

u С.Д., Бородiна О.М., Колотiлов С.В,, .Щ,осенко В,С,

обговорення вирiшили продовжити обговорення на

нр.

Питання денного вичерпанi, наступне засlдання планусться

2020 року. Засiдання оголошу€ться завершеним,

Л.П. Яценко

Т.М. Косячкiна

/--'--


