
протокол м 20
засiдацнЯ HayKoBoi радИ Нацiонального фошДУ Дослiджешь УкраiЪи

(нФду)

04 - 07 вересня 2020 року

мiсце .проведення: у зв'язку з карантином та рекомендованими
протиепiлемiчними заходами, засiданtrя вiдбуваеться в дистанцiйнiй формi
шляхом аудiо/вiдео конференцiт iз застосуванням програмного забезпечення
Zoom.

реестрацiя членiв науковоi рали (ла_лi - Нр) проводиться онлайн шляхом
при€днання до аудiо/вiдео конференцiТ (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).
За резуrIьтатами ресстрацii на засiданнi присутнi 22 члеtм науковоТ рали(засiдання Нр проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох
третин вiд загальноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

Голова HayKoBoi ради Яценко Л.П., головуючий на засiданнi.
Члени науковоi рали:
Борецький Ю.Р., Боролiна О,М., Висоцька Н.О., Вiльчинський С,Й., Гончарук
А.Г., flорошенко А.О., .Щосенко В.€., Жаботинська С.А,, Kicb о.Р., КолотiлЬв
С.В., Костюченк.о Ю.В., Кочубей А.Н., Лебовка M.L, Мельник Т.А., Найдюк
Ю.Г., Носич о.И., Павличенко Д.В., Прiхна Т.О., Солдаткiн О.П., Суласва
О.М., Шакун B,I.

Представники дирекцiТ НФff У:

ПолоцькаО.О, виконавчийдиректор;
Губар C.I. - перший заступник виконавчого директора;
кулiков О.п. - заступник виконаtsчого директора.
Члени наглядовоТ ради: Колежук О.К.
Заступник Голови KoMicii конкурсу <Наука для безпеки людини та
суспiльства>.

Голова KoMicii конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених>>.

Яценко Л,П. BHic пропозицiю внести до порядку денного ще одне питання
щодо фiнансування оголошених KoHKypciB i запропонував лроtолосувати за
порядок денний в гакiй релакчii:
J. Про затвердження форми Договору про виконання наукового дослiдження i
розробки за рахунок грантовоi пiлтримки на 2020 pik з додатками та звiтних
документiв.
Доповidачi. По.\оцька О.О

2. Про пропозишiТ лирекuii по фiнансуванню оголоLtlених KoHKypciB.
Доповidачi: Поjол|ькu О_О_
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3, Про затвердЖення результатiв конкурсу <Наука для безпеки людини та
суспiльстваr>, перелiкУ проектiв, рекомендованrх до реалiзацii за laxyHoK
грантовоi пiдтримки НФ.ЩУ, та обсягiв ix фiнансування.
Доhовidачi: Голова KoMici'i конкурсу <НФ.r<а dля безпекч люduнч tпа суспi,пьспва>.

4. Про затвердження результатiв конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних
та молодих учению), перелiку просктiв, рекомекдованих до реалiзацiТ за
рахунок грантовоi пiдrримки НФДУ, та обсягiв ii фiнансування.
Доповidачi: Го.цова Kaцicii конхурсу хПidпрlмка dосцid сень провiанж па молйtlх ученluлl.
5. Рiзне.

Голосування: <<за>> - 22; ((проти> - 0; <уцrимались>> - 0.

заперечень у членiв Нр немае, порядок денний схвzrлюсться одноголосно.

Розгляд питань поDядкч денного:

1. Перше питаннЯ порядкУ денного - <Про затвердження форми .Щоговору
про виконаннЯ науковогО дослiдження i розробки за pirxyнoк грантовоi
пiдтримки на 2020 piK з додатками та звiтних документiв>.
СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. повiдомила, цо дирекцiя доопрацювала проскти форм
.Щоговору про виконання наукового дослiдження i розробки за pirxyнoк
грантовоi пiдтримки на 2020 piK з додатками та звiтних до*у""rii" i
запропонуваJIа науковiй радi розглянути форми документiв для проектiв, якi
закiнчуються у 2020 poui та форми документiв дrя просктiв, якi
продовжуються пiсля 2020 року.
пiсля обговоренrя Яценко Л.п. винiс на голосування лропозичiю затвердити
пакетом документи (форми документiв додаються) у запропонованiй редакцiТ
з урахуванням стилiстичних правок:

l) [оювiр про виконання наукового дослiдження i розробки за рахунок
грантовоi пiд'тримки для проскгiв, якi закiнчуються у 2020 роцi;2) .щоговiр про виконання наукового дослiдження i розробки за рахунок
грантовоi пiдтримки для проектiв, якi продовжуються пiсля 2020 poryj

3) додаток 1. Технiчне завдання до проскту з виконання наукових
дослiдхень i розробок на 2020 piK для проектiв, якi закiнчуються у 2020 роцi;4) додаток 1 Технiчне завдання до проскту з виконання наукових
дослiджень i розробок на 2020 piK для проектiв, якi продовжуються пiсля 2020
року;

5) лодатоК 2 Ка.пендарниЙ план виконання наукового дослiдження
(розробки) на 2020 piK;

6) додаток 3 Кошторис витрат проекту;

л _ 
7) Фiнансовий звiт про використання бюджетних коштiв за етап (4 квартал

2020 року);
8) 3BiT про використання бюджетних коштiв у рамках реалiзацii Проекту;
9) Анотований звiт про виконаНу роботУ у 2020 роцi в рамках jеалiзацii

проекту з виконання наукових дослiджень i розробок;
l0) Акт про виконання Проскту;
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l l) Акт про виконання промiжного етапу Проекry.

Голосування: <за>> - 22; (проти>l - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИJIИ: затвердити документи (форми документiв додаються) у
запропонованiй редакчii з урахуванням стилiстичних правок:

l) [оговiр про виконання наукового дослiдження i розробки за рахунок
грантовоТ пiл,гримки для проектiв, якi закiнчуються у 2020 роцi;

2) ,Щоговiр про виконання наукового дослiдження i розробки за рахунок
грантовоi пiдтримки для просктiв, якi продовжуються пiсля 2020 року;

3) додаток l. Технiчне завдання до про€кту з виконання наукових
дослiджень iрозробок на 2020 piK лля npocKTiB, якi закiнчуються у 2020 роцi;

4) лодаток l Технiчне завдання до про€кту з виконання наукових
дослiджень iрозробок на 2020 piK дlя лросктiв, якi продовжуються пiсля 2020
року;

5) долаток 2 Календарний план виконання наукового дослiдження
(розробки) на 2020 piK;

6) лолаток 3 Кошторис витрат проскту;
7) Фiнансовий звiт про використання бюджетних коштiв за етап (4 квартал

2020 року);
8) Звiт про використання бюджетних коштiв у рамках реалiзацii Проскту;
9) Анотований звiт про виконану робоry у 2020 poui в рамках реалiзацii

просктуз виконання наукових дослiджень i розробок;
l0) Акт про виконання Проекту;
1 l ) Акт про виконання промiжного етапу Проскту.

2. Щруге пптання порядку девного - <Про пропозицii дирекцiТ по
фiнансуванню оголошених KoHKypciB>.

СЛУХАЛИ:
Полоцька о.О. доповiла, що оскiльки piK вже закiнчусться, у дирекцiТ с
можливiсть надати бiльш уточнену iнформацiю про ресурси, якi е i якi
теоретично з,лJIишаються вiльними. Зокрема було зазначено, що вiдповiдно до
Паспорry бюлжетноi програми на 2020 piK за напрямом (грантова пiдтримка),
перелбачено 274 800.0 тис. грн., з них: на грантову пiлтримку лросктiв з
виконання наукових дослiджень i розробок за конкурсами, проведеними
НФДУ - 266 700,0 тис. грн.; наукова i наукова технiчна експертиза просктiв
8 100,0 тис. грн. Вiдповiдно до оголошень про конкурси по конкурсу <Наука
для безпеки людини та суспiльстваr> заявлено бюджет 100 000,0 ,гис. грн., а по
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)) -
150000,0тис. грн. Загмьний бюджет KoHKypciB складас 250 000,0 тис. грн.,
вiдповiдно за напрямом (грантова пiдтримкаr> заJIишилось 16 700,0 тис. грн.
вiльних коштiв. 3 цих коштiв б 098,0 тис. грн. планувалось направити на
фiнансування переможцiв спiльного украiнсько-нiмецького конкурсу за
зобов'язаннями [ФФ.Щ. Такох було зазначено, rцо за напрямом <наукова i
наукова технiчна експертиза проектiв> плану€ться, що будуть вiльними
5 000,0 тис. грн. Враховуючи наведене та з оглялу на сиryацiю, що склirлася в
KpaiHi в зв'язку з COVID-19, дирекцiя звертасться з пропозицiею спрямувати
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вiльнi кошти на додаткове фiнансування конкурсу <Наука д.пя безпеки
людини та суспiльствa), але рiшення за науковою радою,
Яценко Л.П. зазначив, що, враховуючи зазначену iнформацiю, наукова рада
мае можливiсть направити 15 602,0тис. грн. на додаткове фiнансування
оголошених KoHKypciB, в iншому випадку вони повернуться до бюджету.
Стосовно фiнансування переможцiв спiльного украiЪсько-нiмецького
конкурсу ДФФД - DFG, було зазначецо, що НФДУ дав зобов'язання знайти
можливiстЬ профiнансуватИ переможцiВ зазначеного конкурсу. У цьому
напряму досягнуто значного прогресу, пiдписано договiр про намiри з DFG, с
спiльна позицiя, цо цi зобов'язання повиннi бути виконанi з боку НФ{У, fuя
того, щоб виконати зазначенi зобов'язання, необхiднi нормативнi документи,
що реryлюють цi питання. MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни
пiдготовлено проскт вiдповiдноi постанови Кму та наllравлено на
погодження до MiHicTepcTBa юстицiТ, але для того, щоб ця постанова була
пiдписана, потрiбен деякий час. KpiM постанови КМУ повинна бути
розроблена науковою радою та погоджена наглядовою радою НФ.ЩУ
гtроцедура фiнансування цього конкурсу. Зважаючи на те, що пiсля
завершення конкурсу пройшло майже 2 роки, зазначенi в про€ктarх заходи в
багатьох випадках вже не актуальнi, необхiдно провести аналiз змiсry
проектiв, скориryвати технiчнi завдання, а на це теж потрiбен певний час, З
огляду на те, цо до кiнця року змишилося мало часу, с пропозицiя в цьому
роцi закiнчити всю технiчну пiдготовку до фiнансування переможцiв
зазначеного конкурсу, а фiнансування проектiв - переможцiв запланувати на
початок наступного року. При цьому запланованi на цей piK кошти в обсязi
6 098,0 тис. грн. спрямувати на додаткове фiнансування оголошених
KoHKypciB.

В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Колежук о.К., Полоцька о.о.,
Солдаткiн О.П., Найдюк Ю.Г,, Мельник Т.А., Сулаева О.М., Kicb О.Р.

3а результатами обговорення. з огляду на сиryацiю. що склмася в краiнi в
зв'язку з COVID- l9, Яценко Л.П. винiс на голосування TaKi пропозицii:

l) Кошти в обсязi l5 602,0 тис. грн. (l0 602,0 тис. грн. з напряму грантова
пiдтримка проектiв з виконання наукових дослiджень i розробок за
конкурсами, проведеними НФ.ЩУ, та 5 000,0 тис. грн. з напряму наукова i
наукова технiчна експертиза просктiв) спрямувати на додаткове фiнансування
конкурсу кНаука для безлеки людини та суспiльства>,

В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ ради.
Голосування: (зa> - 20; <проти> - 0; <утримались> - 0.

2) Фiнансування переможцiв спiльного украiнсько-нiмецькоI.о конкурсу
ДФФД - DFG передбачити ь 2О2| рочi за умови наявного бюджетнЬгЬ
фiнансування та вiдповiдноТ нормативноТ бази.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ ради.
Голосування: (зa> - 20; ((проти) - 0; <<утримались> - 0.

3) Кошти в обсязi б 098,0 тис. грн. спрямувати на додаткове фiнансування
конкурсу (Наука для безлеки людини та суслiльства>.
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В голосуванrri взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <за> - 20; (rrроти) - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ:
l) Спрямувати кошти в обсязi 21 700, 0 тис. грн. lta фiнансуванпя
конкурсу <наука лля безпеки людини та сусlliльства, i таким чином
збiльшити бюджет зазначеного конкурсу до 12l 700, 0 тис. грн. Врахувати цi
змiни при формуваннi звiту про виконання Паспорту бюджетноТ програми за
2020 piK.
2) Фiнансування переможцiв спiльноrо украiнсько-нiмецького конкурсу
ДФФД - DFG передбачити в 202l poui за умови наявного бюджетного
фiнансування та вiдповiдноi нормативноi бази.

Оголошено перерву в засiданнi до l4.00 07 вересня 2020 року.

за результатами ре€страцiТ шляхом приеднання до аудiо/вiдео конференцii на
засiданнi лрисутнi 28 членiв НР:
Борецький Ю.Р., Бородiна О.М., Висоцька Н.О., Вiльчинський С.Й., Гончарук
А.Г,, .Щорошенко А.О., .Щосенко В.е., Жаботинська С.А,, Зажигалов В.О.,
lcacHKoB С.В., Kicb О.Р., Колотiлов С.В., Кондратюк С.Я., Костюченко Ю.В.,
Кочубей 

_ 
А.Н., Лебовка M.I., Лущак B.I., Мельник Т.А., Найдюк Ю.Г.,

Носич О.Й., Павличенко А,В., Прiхна Т.О., Сарабесв В.Л., Скок М.В.,
Солдаткiн О.П., Суласва О,М., Шакун B.I.
Яценко Л.П. BHic пропозицiю розпочати засiдання, оскiльки в ньому беруть
участь не менше двох третин вiд загальноi кiлькостi членiв Нр.
Заперечень у членiв НР немас. засiдання продовжу€ться.

3. Третс пптання порядку денного
конкурсу (Наука для безпеки людини та
рекомендованих до реалiзацii за рахунок
обсягiвiх фiнансування>.

СЛУХАЛИ:
Засryпник Голови KoMicii конкурсу <<Наука для безпеки людини та
суспiльства>> на початку доповiдi нагадав. що всього на конкурс надiслано
5lб заявок: оцiненi 421 проекти, 50 заявок вiдхилено за формальними
ознаками,45 просктiв не рекомендованi до фiнансування, як TaKi, що згiдно з
пп. б та 7 <Порядку конкурсного вiдбору та фiнансування НФ{У просктiв iз
виконання наукових дослiджень i розробок> не вiдповiдають тематицi та
вимогам конкурсу (наука для безпекиr>. Пiсля цього представив членам
Hayкoвoi ради результати конкурсу (рейтинговий список просктiв iз
зазначенняМ iнформачii цодо Тх чисельного оцiнювання лодасться). При
цьому було вiдзначено, що рекомендований KoHKypcHoto комiсiсю прохiдний
бал для проектiв - переможцiв становить 83,1. Також BiH ловiдомив, що

<Про затвердження результатiв
суспiльства>, перелiку проектiв,
грантовоТ пiдтримки НФ[У, m

продовхення засlдання ).
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резуJlьтати конкурсу затвердженi одноголосно Bciмa членами конкурсноi
koмicii, присутнiми на засiданнi, але поки немас пiдписаного протоколу.

В обговореннi взяли участь: Суласва О.М., Шакун B.I., Kicb о.Р., Гончарук
А.Г., Костюченко Ю.В., Носич О.й., Вiльчинський с.Й., жаботинська с.А.,
Солдаткiн О.П., Борецький Ю.Р., Губар c.I., Яценко Л.П., Лущак B.I.,
Прiхна Т.О., Бородiна О.М,, Сарабесв В.Л., Полоцька О.О., IcacHKoB С.В.
3а результатами обговорення, враховуючи те, що протокол засiдання
конкурсноi KoMicii поки не пiдписаний BciMa членами KoMicii конкурсу
<наука для безпеки людини та суспiльства,> i наукова рада не може
затвердити результати зазначеного конкурсу, Яценко Л.п. винiс на
голосування пропозичiю затвердити рейтинговий список лросктiв конкурсу
(Наука для безпеки людини та суспiльство iз зазначенням iнформацii щодо
ix чисельного оцiнювання.

В голосуваннi взяли участь 24 члени науковоТ ради.
Голосування: (за>) - l7; (<проти)> - l ;<<утрималисьr> - 6.

УХВАЛИЛИ:
l) 3атверлити рейтинговий список проектiв конкурсу <<Наука для безпеки
людини та суспiльства> iз зазначенням iнформачiт щодо ix чисельною
оцiнюванrrя.
2) ЩирекцiТ НФ.ЩУ пiдготувати для науковоi ради довiдкову iнформацiю цодо
вiдповiдностi витрат за статтею ((оплата працi> кошторисiв проектiв -
переможцiв вимогам, зазначеним в оголошеннi та Умовах конкурсу.
3) Дирекцii НФДУ розмiстити на офiцiйному сайтi оголошення:
<Наукова Раdа НФДУ заmвефlr.lа рейпuн?овuа спuсок проекпiв-учаснuкiв конlурсу (Наука Ом
безпекu лtюduнu mа суспL,lьслпваr, Рекомейован Й Конкурсною комiсiею прохidнuа бм Ом
проекпiв-перемохцiв спановl!йl1 8З.I- У зв'язку з Mor&|ugb|lu змiнацч фiнансування Кон^урсу
пiсм корu2уванr!я бюёасеtпiв проекпiв-перемоrсцiв прохilнuй бал мохе бупч знuхено. обсяzч
фiнансуання проекmiв буФmь запверОlсенi Науховою раdоlо НФДУ пiсля уз?оОlсення вuпраm за
olФeMllMl, спаппlяl|!1l бюёжеtпiв (зокрема, цоёо оппаmu працi) вidповidно оо BL,no? чuнно2о
законоOавсmва па ПолоJtення про кон,9рс, ослпапlочнui спuсок проеклпiв-перемохцiв конкурсу
буdе оzолоtuено у сtпрокu, переабаченi ПолоJсеннял про конкурс,
Нuзку проекlпiв не було вмючено do реййuнzовоzо спuску па це рекоменdовано dо фiнансування
зzidно з пп. б mа 7 kПоряаху KoHIEpcHoeo вidбору mа фiнансування НФДУ проекпiв iз вuконання
HayKoBu, dоспidэ]сень i розрЙою, як lпахi, цо за змiспом не вidповiОаюпь пемопuцi па BuvozaL
конхурсу кНаука dля безпекчtl.

4. Четверте пптання порядку денного - (про затвердження результатiв
конкурсу <Пiлтримка дослiджень провiлних та молодих учених>. перелiку
проектiв, рекомендованих до реалiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки
НФ.ЩУ, та обсягiвii фiнансування>.

СЛУХАЛИ:
Голова KoMicii конкурсу <<Пiдтрнмка досJiдrкень провiдних та молодих
учениD> повiдомив, що за зазначеним конкурсом проведено оцiнювання 3lб
проектiв i представив на розгляд науковот ради результати конкурсу
(рейтинговиЙ список проектiВ iз зазначенням iнформацii щодо iх чисельнЬго
оцiнювання Додаеться). При цьому було вiдзначено, що рекомендований
конкурсною комiсiею прохiдний бш для проектiв - переможцiв становить
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87,3. Також BiH повiдомив, що результати конкурсу затвердженi пiд час
фiнального засiдання одноголосно членами конкурсноТ KoMiciT, але поки
немас пiдписаного протоколу.

В обговореннi взяли учасI.ь: Яценко Л.П., Лебовка M,I., Шакун B.I.,
Борецький Ю.Р,. Мельник Т.А., fIосич О.Й., Прiхна Т.о., солдаткiн о.П.,
Вiльчинський С.Й.
За результатами обговорення, враховуючи Те, що протокол засiдання
KoHKypcHoi KoMicii локи не пiдписаний BciMa члеlrами KoMiciT конкурсу
<пiдтримка дослiджень провiдних та молодих ученихll iHaykoBa рада не
може затвердити результати зазначеного конкурсу, Яценко Л.п. винiс на
голосування пропозичitо ]атвердити рейtиrlговий стtисок проскriв конкурсу
<пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених> iз зазяаченням
iнформаuiТ щодо Тх чисельного оцiнювання.

В голосl ваннi в}яли учасl ь 22 члени науковоТ рали.
Голосування: (зD - l9; ((проти)) - 0;<утримались> - З.

УХВАЛИЛИ:
l) Затверлити рейтиtIговий список просктiв конкурсу <<Пiдr.римка лослiджень
провiдних та молодих учених) iз зазначенням iнформацiТ щодо Тх чисельного
оцiнювання,
2) .Щирекцii НФflУ пiдготувати для науковоi ради довiдкову iнформацiю щодо
вiдповiдностi ви,грат за статтею ((оплата працi> кошторисiв проектiв -
переможцiв вимогам, зазначеним в Оголошеннi та Умовах конкурсу,
3) !ирекцii НФ{У розмiстити на офiцiйному сайтi оголошення:
(Наукова Раdа НФДУ мпверОшца реапuн?овu спuсок проекmiв-учаснuкiв конкурсу (ПiДпрuпка
dослiо)rень провiОнчх па молоОuх учепlаr. Рекомепd(жанuй Конкурсною комiсiсю прохid uй бм
d]lя проекlпiв-перемоJlсцiв сtпановuпь 87,3. У зв'язку з мохлuвtмч змiнсLuц d)iнансування Кон^урсу
пiсм корu2ування бюdэlсепiв проекпiв-перемо:rlсцiв прохidнui ба,l Moclce бупu знuасено, обся,zч
фiнансування проекlпiв буdупь заmвефJ!сенi Науковою раdою НФДУ пiс.ця уз2оОJсення вuпрап за
окремllvu сlпаlпlllяп4u бюOхейiв (зокрема, lцоdо олаапu працi) вiоповidно lо BlMoz чuцноео
законс)dавспва па Полохення про кон^урс- оспапlочнuй спllсок проекпliв-перемоJk,цiв конкурс)
буdе оzапошено у сmрокu, переdбаченi Поrоаtенняу про конкурсr.

Губар C.I. наголосиВ на необхiдностi пiдписання протоколу засiдання
Комiсiй конкурсу BciMa членами конкурсних комiсiй та звернувся до Голiв
конкурсних комiсiй з проханням визначитись з датою та запросити членiв
зазначених комiсiй приiiати в КиТв до офiсу НФ.ЩУ лля пiдписаннl llротоколу
засiдання KoMicii вiдповiдного конкурсу.

Питання
завершеним.

Голова НР

Секретар НР

вичерпанl, оголошусться

JI.П. Яценко

Т,М. Косячкiна

порядку llенного

F-/

засiдання


