
протокол J\ъ 32

засiдання науковоi ради Нацiонального фонду дослiдясень Украiни
(нФду)

30 жовтня 2020 року

Мiсце tIроведення: у зв'язку з карантином та рокомсндованими
протиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбуваеться в дистанцiйнiй формi
шляхом аудiо/вiдео конференцii iз застосуванням програмного забезпечення
Zооm.

Реестрачiя членiв науковоi ради (далi - НР) проводиться онлайн шляхом
приеднання до аудiо/вiдео конференцii (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).

За результатами ре€страцii на засiданнi присутнi 22 члени HayKoBoi ради
у ньому беруть участь не менше двох(засiдання НР проводиться за умови, коли

третин вiд загальноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

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

Члени науковоТ ради:
Борецький Ю.Р., Бородiна О.М., Висоцька Н,О., Вiльчинський С.Й., Гончарук
А.Г.,.Щорошенко А.О., Жаботинська С.А., Зажигалов В.О., Kicb О.Р., Колотiлов
С.В., Кондратrок С.Я., Кочубей А.Н., Лебовка M.I., Мельник Т.А., Найдюк
Ю,Г,, Носич О.Й., Павличенко А.В., Прiхна Т.О,, Сарабеев В.Л., Скок М.В.,
Солдаткiн О.П.

Представники дирекцii НФЩУ :

Губар C.L - перший заступник виконавчого директора;
Андрущенко В.Б. - начаJIьник вiддiлу грантовоi пiдтримки дослiджень з
природничих i технiчних наук, математики та iнформатики управлiння
забезпечення грантовоi пiдтримки;

Марушевська О.С. - начальник вiддiлу грантовоi пiдтримки дослiджень з
соIчальних та гуманlтарних наук.

Члени tIаглядовоi ради :

Колежук О.К. - голова Наукового комi,гету Нацiональноi рали УкраТrIи з пи.гань
розвитку науки i технологiй.

1. Про по,гочний стан справ.
!оповidачi: t'убuр C.I.

2. Про половженltя TepMiHy укладення логоворiв з переможцями KoHKypciB.

3. Про ухвалення рiшення щодо надання грантiв переможцям KoHKypciB.
,Щоп овidсlч i : Губар С'. !

4. Рiзне.

Яценко Л.II. BHic пропозицiю розпочати засiдання зi схвалення порядку
денного.
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Голосування: <<за>> -22; ((проти)) - 0; <утриммись> - 0.
заперечень у членiв Нр немас, порядок денний схвалюеться одноголосно.

Розгляд питань порядк}, ленного:

1. Перше питання порядку денного - кпро поточний стан справ>.
СЛУХАЛИ:
Губар C,L доповiв, що станом на сьогоднi науковою радою погоджено l24
договори. При цьому було зазначено, що 80 договорiв пiдписанi та Зб догоuорiuготу€ться до пiдпису.
Яценко Л,П, запитав про те, в якому cTaHi Ti договори, якi ще не розглядалисьнауковою радою.
Губар C.L повiдомив, що працiвникам управлiння забезпечення грантовоiпiдтримки було надано доручення пiдготувати на понедiлок довiдку npo arunBcix договорiв.
В обговореннi взяли участь: Зажигалов В.О., Вiльчинський С.Й., Мельник Т.А.,
Лебовка M.I., Губар C,I..

Запропоновано iнформацiю взяти до вiдома.

СЛУХАЛИ:
Яценко Л,П, нагадав, що науковою радою на засiданнi 15 жовтня 2020 рокубуло ухвалено рiшення подовжити TepMiH укладення договорiв з переможцями
KoHKypciB <Наука для безпеки людини i суспiльства> та <Пiдiримка дослiдженьпровiдних та молодих учених) до З0 жовтня 2020 року. При цiому ,*nurr", щовиходячи з доповiдi Губаря C.I., станом на сьогоднi не пiдписЬнi ще майже
половина договорiв i тому необхiдно прийняти рiшення про подовження
TepMiHy укладення договорiв.

За результатами обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю
подовжити TepMiH укладення договорiв з переможцями KoHKypciB nifuy*u дп"безпекИ людинИ i суспiльства> та <Пiдтримка дослiджен" проЫдпr* * ronoo"*
учених> до б листопада 2020 року.
Голосування: <<за>> -22; (проти) - 0; <утримшrись> - 0.

УхВАЛИЛИ: подовжити TepMiH укладення договорiв з переможцями KoHKypciB
<Наука для безпеки людини i суспiльство> та <Пiдтримкu до"пiд*"п" про"lдп"*
та молодих учених) до б листопада 2020 року.



вlдповlднО до рlшеннЯ науковоТ ради НацiонШrьного фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол No 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реа.пiзацii ia iaxyHoK грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв i* фiнансуванп" ,u *о"*ур.о" .,Huynu для безпеки
людинИ i суспiльства>. ,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> -20; (проти) - 0; <утримались> - 0,
Рiшення прийнято.

л!
з/л

Реестрачiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Наукови й

KepiBH ик
l 2020.01/01 88 !У кIнститут

педiатрiТ, акушерства i
гiнекологii iMeHi
академiка о.М.
Лук'яновоi НАМН
Украiни>

.Щослiдити значення медико-
бiологiчних та соцiологiчних
факторiв в поширеннi
коронавiрусного iнфiкування
серед жiнок та дiтей в
YKpaiHi

Подольський
Василь
васильович

дставлено н

вiд 16-17 вересня (протокол л! 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за ра*унок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування зat 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 участь 20 членiв nuyno"bT рuдr.
Голосування: <<за>> -2О; (проти) - 0; <утримались> - l.
Рiшення прийнято.

2020.0l кНа для безпеки людини i
Назва проскту

2020.0l/0308 киiвський
нацiона.ltьний

унiверситет
iMeHi Тараса
Шевченка

Застосування вiтчизняних лазерних та
електрозварювальних технологiй у
лiкуваннi ран та трофiчних llорушень
м'яких тканин, спричинених бойовими
травмами та захворюваннями

Черняк
BiKTop
Анатолiйович

для безпеки людини i суспiльства>
Назва проскту

2020.0 l/0489 нацiонмьний
унiверситет
бiоресурсiв i

Щелюлозоруйнуюча активнiсть м iкроблори
rрунтiв Украiнського Полiсся в умовах
радiоакr ивного забрулнення та ii'участь у

их процесах (вкпючаючи

Лазарсв
Микола
михайлович



вiд 16-17 вересня (протокол J\b 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються ло рЁалiзаuiТ ,. р"*уrо* "purro"oiпiдтримки ФондУ та обсягiв ix фiнансуванr" ,Ъ nornypcoM <<Наука для безпекилюдини i суспiльства>. До зазначеного договору надано yci необхiднi
супровiднi документи. Також додасться лист,u пiдп"со, nuynoJo.o nepi"n"Ku
про€кту з обrрунтуванням щодо змiн у технiчному завданнi, календарному
планi та кошторисi у зв'язку iз зменшенням обсягу фiнансування та
скорочення TepMiHiB виконан-ня дослiджень у 2О20 роцi, ii rur"u""nn"", що yciзмiни погодженi iз планово-фiнансовим пiдроздiлом ru'п"рiur"цr"оr- установигрантоотримувача..

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

дого

вiд 16-17 вересня (протокол :То Zr; про затвердження результ".,i" ;";й;;
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацii за pa*ynoK грантово'i
пiдтримки Фонду та обсягiв ii фiнансувапп" .u конкурсом <Наука для безпекилюдини i суспiльства). До зазначеного договору надано yci супровiднi
документи (довiдка з основного мiсця роботи, iнфорйована згода,
обrрунтування). е дозвiл науковоi ради про включення до виконання проекту
додаткового виконавця.

Бюджет скоригований комiсiею ,И"о"И""- *on*ypry. ОЬ. бЙнсування
:lar?:'4i" ". рiшеняя науковоi_ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни

запропоновано надати грант з€вначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 21 член науково.iради.
Голосування: <за> -2l; (проти> - 0; кутримались> - 0.
Рiшення прийнято.

для безпеки людини i
[lазва llроскту

2020.0l /0543 киiвський
нацiона.,тьний

унiверситет
iMeHi Тараса
Шевченка

Рацiона_льний лизайн iнгiбiторi в
мускаринових рецепторiв ацетилхолiну
як потенцiйних компонентiв
комбiнованоi терапii хронiчного
обструктивного захворювання легень

НитIорко
олексiй
Юрiйович

для безпеки людини i суслiльства>

Iнс,гитуту
слектроttноi фiзики
нАIIу

Вплив iонiзуючого
випромiнювання на структуру

Снiгурський
Олександр
валентинович

N!
зl.|

Ресстрачiйний
номер просктч

Установа
Наукови й

керiвник
4
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Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансуваннявiдповiднО до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiнивiд 16-17 вересня (протокол Nч 2l) про затверджеЕня результатiв конкурсу,
перелiкУ проектiв, що рекомендуються ло реалiзацiТ ,u pu*y"oK грантовоТ
пiДтримки Фонду та обсягiв ix фiнансуваrп" * 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 участь 20 членiв пчупо"ЪТ рuд".
Голосування: <зо -l9; (проти) - 0; <утримались> - 1.
Рiшення прийнято.

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В, голосуваннi взяли участь 20 членiв 

"uу*о.Ъi рuдr.
Голосування: <зо - 20; (проти) - 0; <утрималиiь> - l.
Рiшення прийнято.

дставлено н оговl

Бюджет не коригувався комiсiсю вiд"овiдною *оп*урф, Ой". фlп*rq,"*r"
:la'::i+:" До рiшення HaYKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень украiнивiд 16-17 вересня (протокол J\Ъ 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються ло реалiзацiТ .u pu*ynon .pun.o"oi

Назва проскту

2020.02l004l нацiональний
технiчний
унiверситет
<Харкiвський
полiтехнiчний

Розробка експериментал ьного зразка
носимого тонкоплiвкового
термоелектричного генератора з
нанострукryрованиvи напiвпровiдниковими
шарами p-CuI i n-ZnO на тканевiй i
полiмернiй гнучких основах

Назва проскт1,

киiвський
нацiональний
унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

Розробка HoBiTHix тонкопл iвкових
матерiал iB оптоелектронiки на ocHoBi
зв'язаних гiбридiв квантових точок i

Кондратенко
Сергiй
Вiкторович

Губар C.I. ДоповiВ про 5 догоВорiв за конкурсоМ <Пiдтримка дослiдженьпровlдниХ та молодиХ учених), якi винесенО дирекцiеЮ нФдУ до розгляду

2020.02 ,Дтйrй;о." ,га
л!
зlп

Ре€страцiйний
]]омер про€кту

Установа

2 2020.02l0lз4
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пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансуванЕя за конкурсом <Пiдтримка
дослiдженЬ провiдних та молодих учених). !о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування. е nun"po"rH примiрник
договору.

ЗапропоноваНо надатИ граЕт зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 2l член науковоi;ради.
Голосування: (зФ) - 21; <проти> - 0; <утрима.lrись> - 0.
Рiшення прийнято.

вiд 16-17 вересня (протокол Nэ 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що р_екомендуються до реалiзацiТ ,u pu*yro* грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв 'rk фiнансування за конкурсом <пiлтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). Що зазначеного договоРу надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування. е nun.po"# примiрник
договору.
з_апропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуванНi взялИ участь 21 член науковоi;ради.
Голосування: <<за>> - 2l; (проти) - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

дставлено на

дставлено договl

:l1"::i{:" до рiшення науковоi ради Нацiонально.о фопду дослiджень Украiни
11 '_9_-1rjересня 

(протокол Jф 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
111елiкv 

проектiв, що р_екомендуються до рЁалiзацii ,u pu*y"o* |а"rо"оТпiдтримки Фонду та обсягiв 'rx фiнансуванп" ,u *on*ypcoM кПi

необхiднi супровiднi документи та обrрунтування.

2020.02 к

Назва проскту

2020.0,,?,l0з27 нацiональний
науковий центр
<Харкiвський

фiзико-техн iчни й
iнститут>

Фундаментальнi аспекти створення
принципово нових матерiалiв з
унiкальними фiзико-механiч ним и та
радiацiйними властивостям и на базi
концентрованих багатоком понентних
сплавiв

Воеводiн
BiKTop
миколайович

дослlджень провlдних та молодих
Назва проскту

Розробка наскрiзноТ технолоПi пБrаrки-
з'еднання алюмiнiевих армованих
композитiв з пiдвищеною з.lатнiстю до
поглинання енергii удару i вогнетривкiстю

Фролов
Ярослав
Вiкторович

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayкoBoi ради,

надано yci

N,] Ресстраrtiйний
номер проскту

Установа Науковий
керiвник

4 Нацiональна
Металургiйна
Академiя
УкраТни



Голосування: <зо - 19; <проти> - 0;
Рiшення прийнято.

ставлено н
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<утримались> - l.

договl

:]a"::'+:"a" рiшення HayKoBor ради Нацiонального фопду дослiджепь Украiни
11л19_]' 

вересlя (протокол Nч 2l) про затвердження результатiв конкурсу,-,-"J r-J,,
]:|_:a*У 

просктiв, Що р_екоменДУютЬся до реалiзацii ,u pu"y"o* .рапто"оi
:ý:.y11 Фон{у та обсягiв i* бiпчr"у"апп" ,u- -ЙrЙ;;"iiПiоrо"r*u
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування. С пuпaро"Й примiрник
договору.
запропоновано надати грант зtвначеному переможцю конкурсу,
В голосуваннi взяли участь 21 член науковоfради.
Голосування: <за> - 20; (проти) - 0; <утрима,тисьt> - l.
Рiшення прийнято.

Губар C.I. доповiв про б договорiв за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
_np_o']a_:"" 

Та МОЛОДИХ УЧеНИх>, в Яких. наВедено обсяг фiнансування на 2020 piK
у розмlрах менших за затвердженi рiшенням HayKoBoi ради НФ.ЩУ вiд 16-17

ня (протокол Л]: 2l) за результатами зазначеного конкурсу:

Бюджет скоригованийьюджеТ скоригованиЙ комiсiеЮ вiдповiдногО конкурсу. До зазrrачено.о
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
т9ооyо"uru згода, обlрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
в i д п о Bi дае,",;;;;. ;;;;, 

^., ; й *'.i"; :"' " i ;Ъ ffi " 
;;:: ";"i"' u',li|,l;, "i

договорi - 1150,00 тис. грн.; рiзницЯ - 85,00 тис. грн. ТакЙ дО договору
додаеться лист за пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням
щодо зменшення обсяryл 

л фiнансування про€кту з виконання наукових
дослiджень i розробок на 2020 piK.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 2l член науковоi ради.
Голосування: <зa> - 21;((проти) - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

!ержавна науко"а ycTanoBa
<КrtТвський академ iчний

Багатозоннiсть
електронних cTaHiB:

Кордюк
Олександр
Анатолiйович

Назва проскту

2020.02/0050 Iнститут фiзичноТ
xiMiT iM. Л.В.
Писаржевського
нАну

!изайн та розробка цеолir, та
нановуглець-вм iсних катал iзаторiв iз
покращеним масоперенесенням для
HoBiTHboT енергетики на ocHoBi водню та

Стрижак
Петро
евгенович



УХВАЛИЛИ:у LIJ'\J lиJ lи: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцюконкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) Iнституту

9]1т:"] 
* 

]м Л В Писаржевського НАНУ, проект ,,Д"ruИ" ,u 
-porpoO*u

:::1']_r :"ноВуГлець-ВМiсних 
каталiзаторiв iз попiur.пrГ;;;;;й;";;;

{I]л":"rХ:.":i 
енергетики на. ocHoBi водню та ,.ru"oлyo о"*rо"чЙr"О ""r"о::::9',":9.(науковий керiвник Стрижак П.е.) з оО""-, фi;;;;r;ч"п" nu2020 piK - l l50,00 тис. грн.

До розгляду представлено наступний логовiр:

iнформована згода, обrруНтування). Обсяг витрат, зазначений 
" o".""Joi",Jвiдповiдае затвердженому: затвердже ний - 564,854 тис. грн.; бюджет в

договорi _- 361,856 тис, грн.; рiзниця - 202,998 тис. грн. Тч*ож до договору
додаеться лист за пiдписом 

_наукового керiвника проекту з обrрунтуванням
щодо зменшення обсяryл 

_ фiнансування про€кту з виконання наукових
дослiджень iрозробок на2020 piK. Замiна в складi виконавцiв погоджена НР.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 21 член науковоi ради.
Голосування: <за> - 21; (проти) - 0; <утримались>> - 0.
УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) КЙiвському
нацiональному унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, npo"*, <Генерацiя iеволюцiя первинних магнiтних полiв>> реестрацiйний номер 2020. 0210062(науковий керiвник Горбар Е.В.) з обсягом фiнансування на 2020 piK -3б1,856 тис. грн.

дставлено н договi

ки'iвський нацiональний
унiверситет iMeHi Тараса
Шевченка

Генерацiя i еволюцiя
первинних магttiтних
полiв

2020.02l0025 .Щержавний вищий
навчальний заклад
кПрикарпатський
нацiональний унiверситет
iMeHi Василя Стефаника>

СиметрiТ в алгебраiчних та
топологiчних струкryрах на
нескiнченновим iрних
аналiтичних многовидах та ix
можливi застосування

Загороднюк
Анлрiй
васильович

договору надано yci супровiднi документи (довiдка, о""о"rо.о мiсчя роботи,iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi., не
вiдповiдас затвердженому: затверджений - 1595,00 тис. грн.; бюджет в договорi_ 1089,424 тис. грн.; рiзниця * 5О5,576тис. грн. Також до договору дода€тьсялист за пiдписом наукового керiвника npo.nry з обГрунтуванням" щодо змiн

Горбар
Едуард



:q:].У _фiНаНСУвання про€кту з виконання наукових дослiджень i розробок на
2020 piK, в якому зазначено, що yci змiни погодженi з планово-6iпu".о"",
вlддlлом керlвником установи грантоотримувача.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 21 член науковоi ради.
Голосуваlrня: <<за>> - 2|; (проти) - 0; <утримались> - 0.
ухвАлили: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених> ,.ЩВНЗ<прикарпатський нацiональний унiверситет iMeHi Василя Стефаника>, проект
<Симетрii в алгебраiчнИх та топологiчних структурах на нескiнченнов""iр""*
анмiтичних многовидах та ix можливi застосування> реестрацiйний номер
2020.0210025 (науковий керiвник Загороднюк а.Ь.1 з обсягом qinu""y"un"" nu
2020 piK - 1089,424 тис. lpн.

дставлено на догов

iнформована згода, обГрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдас затвердженому: затверджении - 878,Ь0 тис. грн.; бюджет в договорi_ 488,0З тис. грн.; рiзниця _ з89,97 тис. грн. Також до договору дода€ться лист
за пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням щодо змiн обсяry
фiнансування про€кту з виконання наукових дойiд*a", i розробок на 2020 piK,
в якому з€}значено, що yci змiни погодженi з планово-фiнансовим вiддiлом та
керiвництвом установи lрантоотримувача.

Бюджет не коригувався комiсiею вiдпо"iдного KonKypcy. дБ-йаченого
договору надаЕо yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 21 член HayKoBoi ради.
Голосування: <<за>> - 21; (проти> - 0; <утрима.lrись>> - 0.
ухвАлилИ: надати грант iз урахуванням наданого обгрунтування переможцю
конкурсу <<Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) Киiвському
нацiональному унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, npoan, <Керований
транспорт топологiчних збуджень в атомарних схемах для квантових ceHcopiB
та квантових систем обробки iнформачiТ> реестрацiйний номер 2о20.02lо0з2
(науковий керiвник Якименко 0.I) з обсягом фiнансування на 2020 piK -488,03 тис. грн.

дослiджень

2020.02l00з2 КиТвський
нацiональний
унiверситет iMeHi
1'араса Шевченка

Керований транспорт топологiчних
збулжень s атомарних схемах дlя
квантових ceHcopiB та квантових
систем обробки iнформацii

Якименко
Олександр
lлл iч

о розгляду цредставлено наступний дог
_-- 2020.02 <Пiлгримка лослiдженi r

ов
та мопопиy

Л! Ре€страttiйний
номер пrrоскту

Установа Назва проскту Науковий

5 2020.02l007з Iнститут теоретичноТ
фiзики iM. М.М.

Легка темна матерiя i

динамiчна темна енергiя у
l1,ITaHoB

К)рiй
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Боголюбова НА Н УкраТниlВсес"iтi Володимирович

iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдае затвердженоМу: затверджений - 8З6,00 тис. грн.; бюджет в договорi
- 584,06 Тис. грн.; рiзниця - 25l,g4 тис. грн. Також до договору дода€ться лист
за пiдписом наукового керiвника проскту з обгрунтуванням щодо змiн обсяry
фiнансування про€кту з виконання наукових дослiджень i розробок на 2020 piK,
в якому зазначено' що yci змiни погодженi з планово-фiнансовим вiддiлоrri та
керiвництвом установи lрантоотримувача.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <зu - 20; (проти> - 0; <утрималиiь> - 0.
ухвАлили надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцю
конкурсУ <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) Iнституту
теоретичноi фiзики iM. М,М. Боголюбова НАН УкраiЪ", .rро.*, <Легка темнаматерiя i динамiчна темна енергiя у BcecBiTi> реестрацiйний номер
2020.021007з (науковий керiвник Штанов Ю. В.) з обсягом'6iпчr"у"u""" 

"u2020 piK - 584,06 тис. грн.

_lБюджет скоригований комiсiсю 
"iдповiдrо.о noH*ypcy. Д- зазначеного

договору надано yci супровiднi документи (Довiдка, о."о"rо.о мiсця роботи,iнформована згода, обцрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдае затвердженому: затвердже ний - 2300,00 тис. грн.; бюджет в
договорi _2185,82 тис. грн.; рiзниця _ 114,18 тис. грн. Tu*o* до логовору
додаеться лист за пiдписом наукового керiвника про€кту з обгрунтуванням
щодо перенесення закупiвлi частини обладнання на 2О2| piK та 

-зменшення

:q:l.У.фiнаНСУвання проекту з виконання наукових дослiдЙнь i розробок на2020 piK, в якому зазначено, що yci змiни погодженi з плановоiбirчп"о"""
вiддiлом та керiвництвом установи грантоотримувача,

дставлено н дого

запропоновано надати грант з(вначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 2l член HayKoBoi ради.
Голосування: <зa> - 20; (проти> - 0; <утриматlись>l - l.
ухвАлили: надати грант iз ура*у"аrrн", наданого обrрунтування переможцюконкурсу кПiдтримка 

.дослiджень провiдних та молодих учених)) дrIу<Науково-технологiчний комплекс <Iнститут монокристалiв> НАНУ, проскт<Вивчення полiморфних перетворень молекулярних кристалiв для потреб

дослiджень провiдних .u мЙ,uд"" учених)

2020.02/0l 83 ,Щержавна наукова установа
<Науково-технологi чний
комплекс <Iнститут
монокристалiв> НАНУ

Вивчення полiморфних
перетворень молекулярних
кристал iB для потреб
фармацевтичноТ

Ш иш KiHa
Свiтлана
валентинiвна



7L

фармацевтичноТ пр<lмисловостi> реестрацiйний номер 2020.0210l8З (науковий
керiвник Шишкiна С.В.) з обсягом фiнансування на2020 piK _ 2l85,82 тис. грн.

Губа.р C.I. доповiв про 2 проблемнi договори за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених):

Бюджет не кори гувався ком iсiею вiдповiдно го *on nypi1. ОбСБlй*,.1, *n 
" "-вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни

вiд 16-17 вересня (протокол ль 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються ло реалiзацiТ за рахунок грантtrвоТ
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). .що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування щодо замiни приладу на
iнший. !оговiр пiдписаний головним бухгалтером i проректором установи
грантоотримувача, .ше немас пiдпису керiвника планово-фiнансового вiдztiлу
зазначеноТ установи.
В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Губар C.I., Вiльчинський С.Й.,
Зажигалов В.о..
За результатами обговорення запропоновано
переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 2l член HayKoBoi ради.
Голосування: <за> - 21; (проти) - 0; <утримались>> - 0.
Рiшення прийнято.

о гляду представлено другий договl
2029.02 <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених))

л!
зlп

Реестрачiй н ий
номер про€цту

Установа Назва проекту Наукови й

кеDiвник
2 2020.02l0з40 Нацiональний науковий

чентр <Харкiвський фiзико-
техн iчний iнститут> НАН
УкраТн и

Керування пучками
заряджених частинок високоi
енергii за допомогою прямих i
зiгнутих кристалiв

Шульга
Микола
Фелорович

при перевiрцi документiв з'ясува,lось, що керiвник проскту ne працюс в
ycTaHoBi IрантоотримУвача за основниМ мiсцеМ роботи, в наданiЙ довiдцi
зазначено, що керiвник проекту працюе в органiзацii за сумiсництвом.
Вiдповiдно до п.7 Порядку конкурсного вiдбору та фi"uп.уuuп""
НацiональниМ фондо' дослiджень проектiв з виконання наукових дослiджень i

розробок, затвердженого постановою КМУ вiд 27 грулня 2019 р. JФ 1170,
грантова пiдтримка за результатами конкурсу надасться проскту, науковим
керiвником якого с вчений, який працюе за основним мiсцем роботи в ycTaHoBi,
органiзацii, пiдприемствi, що пода€ зЕUIвку на участь у KoHKypci. З огляду на
порушення зазначеного положення, договiр на вiдповiднiсть заявцi не

надати грант зазначен()му

2020.02
Назва лроскту

2020,02l0060 КиТвський
нацiональний
ун iверситеr,
iMeHi Тараса
Шевченка

Молекулярний дизайн, створення, in vitro
та in vivo скринiнги нанокоvплексiв
природних алкало'iдiв iз С60 фулереном
для пiдвищення ефективностi терапiТ
метастатичного раку

Прилучький
Юрiй
lванович

л!
зlл

Ресстрачiйний
номер про€кту

Установа Начковий

l



,1,2

розглядався. Вiд грантоотримувача надiйшло звернення з проханням дозвоJIи.ги
замiнити наукового керiвника проскту.

В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Вiльчинський С.Й., Губар C,I.,
Зажигалов В,о., Лебовка M.I., Носич О,Й., Мельник Т.а,, Сiрабесi в.л.,
Жаботинська С.Д., Прiхна Т.О., Солдаткiн О.П.
За результатами обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицii:

l) !озволити замiну наукового керiвника зазначеного про€кту.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <за> - 0; (проти)) - 16; <утрималиЬь> - 4.
Рiшенпя не прийнято.

2) Вiдхилити про€кт за формальними ознаками, як такий, що не вiдповiдас
вимогам п.7 Порядку конкурсного вiдбору та фiнансуванняНацiональним фоrдо" дослiджень проектiв , 

-""no"unr" 
наукових

дослiджень i розробок, затвердженого постановою КМУ вiд 27 гру лня
2019 р. Ns l l70.

В голосуваннi взяли участь 21 член HayKoBoi ради.
Голосування: <за> - 17; (проти) - 0; <утримались> - 4.

Рiшення: вiдхилити проект номер 2о2о.0210з4О (науковий керiвник
шульга М,Ф.) за формальними ознаками, як такий, що не вiдповiдае вимогам
п.7 .Порядку конкурсного вiдбору та фiнансування Нацiональним фондомдослiджень проектiв з виконання наукових дослiджень i розробок,затвердженого постановою КМУ вiд 27 rрулня 2019 р. Ns l l70.

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. {о зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,iнформована згода, обгрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдае затвердженому: затвердже ний - 2з67,з75 тис. грн.; бюджеr. вдоговорi 2121,09З тис. грн.; рiзниця - 246,282 тис. грн. Також до договору
додаеться лист за пiдписом наукового керiвника проскту, головного бухгалтера
та директора установи грантоотримувача з обrрунтуванням щодо зменшення
:9:].У. фiНансУвання проекту з виконання наукових дослiджень i розробок на
2020 piK.

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.

2020,0I .На) ка для безпеки лю_rини i

2020.|Ol/0221 Iнститут педагогiчноi освiй
i освiти дорослих iMeHi IBaHa
Зязюна НАПН Украiни

Психологiчна пiдтримка
лiтнiх осiб у перiод

коваленко
олена

В голосуваннi взяли участь 2l член HayKoBoi ради.
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Голосування: <за> - 15; (проти) - 4; <утримшrись>> - 3.
ухвАлили: надати грант iз урахуванням наданого обфунтування переможцю
конкурсу (Наука для безпеки людини i суспiльства> Iнституту педагогiчноТ
освiти i освiти дорослих iMeHi IBaHa Зязюна НАПН Украiни, проскт
<<Психологiчна пiдтримка лiтнiх осiб у перiод карантину) реестрацiйний номер
2020.011022l (науковий керiвник Коваленко О.Г.) з обсягом фiнансування на
2020 piK -2121,09З тис. грн.

Марушевська о.С. доповiла про договiр за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
якого б ло вlдкладено:

БюДжeтнекopиryBaBcякoмiсieювiдпoвiднoгo@й
вiдповiдно до рiшення науковоi рали Начiонал"по.о фЬ"ду доспiд*е"" Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол ль 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються ло реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <[Iiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених>. {о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обгрунтування.

вlдних та молодих ених>

Проблема поляга€ в тому, що до виконання проекту залучено субвиконавця
ТОВ. <Аулиторська фiрма <Мрiя-аудит) у якого у КВЕЩ "" "rй, <HayKoBi
дослiдження>, а у технiчному завданнi зазначено, ЩО субвиконавеuь буде
виконувати наукову роботу.
В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Kicb о.Р., Вiльчинський С.Й.,
Жаботинська С.А., Губар C.I.
за результатами обговорення запропоновано вiдкласти розгляд зазначеного
договору до бiльш дет Iьного вивчення питання, запропонувати
грантоотримувачу скоригувати ТЗ для субвиконавцiв вiдповiдно до ix КВЕ.Щ.

4. Четверт,е питання порядку денного - <Рiзне>.

Обговорення майбутньот cTaTTi про хiд KoHKypciB та роботу Фонду.

питання порядку денного вичерпанi, наступне засiдання пJIануеться
провести 3 листопада 2020 року. Засiдання оголошу€ться завершеним.

['олова НР Л.П. Яценко

2020.02 1Цiдlримка дослiджень провiлних та молодих ч.rенихu
Назва проск-t у

2020.0z/O\з7 Сумський
державний
унiверситет

Розробка <КонцепцiТ запровадження
державноТ системи контролю за
залученням та ефективним
використанням м iжнародноi TexHi чноТ
допомоги в YKpaTHi на 2021-2025 oг.>>

Секретар НР Т.М. Косячкiна

Гаруст
Юрiй
вiталiйович


