
протокоJI л! 28

засiдаIIня наукоRоi ради Ilацiона.львого фонлу лослiлжень УкраТни

(lIФjlу)
20 жовтня 2020 року

Мiсце проведення: у зв'язку з карантином та рекомсндованими
протиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбувас,гься в дистанцiйнiй формi
rrIляхом аулiо/вiлео конференцii iз застосуванням лрограмного забезпечення
Zoom.

Ресстраrtiя членiв науковоТ ради 01aJIi - I{P) проводиться онлайн tltLtяхом
tlрисдtIаIlI{я ло аулiо/вi.rtео коrrфереlrrriТ (кiлькiсrrий ск;tад I lР - 30 осiб).

За результатами ресстрацii на засiданнi присуr,нi 2l члеtr HayKoBoi ради (засi,]lання
НР проволиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох третин Bi7t

загальноi кiлькостi членiв НР).

IIрисутнi на засiданнi:

I-олова ttayKoBoT ради Яценко Jl.1I., головуючий на засiданнi.

Члени HayKoBoi ради:
Боречький Ю,Р., Бородiна О.М., Вiльчинський С.Й., ,Д,орошенко
Жаботинська С.А., Зажигалов В.О., lcacHKoB С.В., Kicb О.Р., Колотiлов
Кондратюк С.Я., Кочубей А.Н., Лебовка M.I., Мельник Т.А., Найдюк
Носич О.Й.,
[IIaKvH B.I.

Павличенко А.В., Прiхна Т.О, Скок М.В., Солдаткiн

А.о.,
с.в.,
ю,г.,
о.п.,

Представники дирекцii НФЩУ:

Губар C.I. - перший заступник виконавчого директора;

порядок денний:

l. Про поточний стан справ.
Доповidачi., Губар C,I.

2. [-lpo ухвалення рiшення щодо надання грантiв переможцям KoHKypciB,

Доповid1чi., Губар C.I

З. Рiзне.

яценко Л.II. BHic пропозиtliю розпочати засiдаlrня зi схвалепttя порядку
денного,

I'o.1tocyBatt ня: <за> - 2l; <<ttроти> - 0; (утримаIись)> - 0.

Заперечень у членiв НР немас, порядок ленний схваJIIо€,tься одноголосно.

Розг,:Iял ttи,гаlrь порядку ленtlого:

l. [Iерше питаllшя поря/lку деIIllого - <ГIро Ilоr,очний стан справ).

СЛУХАJlИ:
|'убар C.l. доtlовiв. IlLo c,taIll)M lla сьоlолнi llауковою раJою 1хвалено рiшення
про налання грантiв 36 llереможIlям KoHKypciB. При цьому було вiдзначеttо, tl1o
з lб логоворiв, розглянутих на засiданнях науковоТ ради 2 та б жовтня, 12

договорiв заресстрованi в Казначействi, 4 логовори нс заресстрованi оскiльки
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грантоотримувачi не на.цали вчасно Bci необхiднi документи. По ,грьох

договорам вже перераховано кошти, а по четвертому договору кошти
повернулись у зв'язку з тим, що грантоотримувач вказав HeBipHo номер
рахунку. Також було зазначено, що дирекцiя НФ.ЩУ робить все можливе, щоб
прискорити процес розгляду договорiв.
Скок М.В. повiдомила про те, що серед переможчiв е Ti, хто знаючи, що брати
участь у тендерi на придбання спецустаткування можна до укладення
логоворiв, взяли участь i виграли тендер i не знають що тепер робити, якщо
договiр з НФflУ ще не вiдомо коли буде пiдписаний.
Губар C.I. зазначив, що заIишасться не вирiшеним питання про те, хто з боку
НФДУ буде пiдписувати договори на час хвороби виконавчого директора. При
цьому було зztзначено, що договiр за пiдписом Голови НФ[У сьоголнi
вiдправлено до Казначейства, але не вiдомо чи зарееструс цей договiр
казначейство.

За результатами обговорення запропоновано наведену iнформацiю взяти до
вiдома.

2. !руге питання порядку денЕого - <Про ухвалення рiшення щодо надання
грантiв переможчям KoHKypciB>.

СЛУХАЛИ:
Губар C.I. доповiв про 8 договорiв за конкурсом <<Наука для безлеки людини i
суспiльство>, якi винесено дирекцiею НФ.ЩУ до розгляду науковою радою:

Науковий Назва просктуN9

з/п

Побережний
Любомир
Ярославович

Пiдвищення рiвня екологiчноi
безпеки процесiв видобування та
транспорryвання енергетичних

Бюджет скориt,ований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. До зазначеного
договору надано yci супровi2lнi документи (ловiлка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обгрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни вiд 16-17 вересня
(проrокол N9 2l) про затвердження результаliв конкурсу. лерелiку просктiв. uto
рекомендуються ло реа_лiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки людини i суспiльства>.
Також до зазначеного договору додасться лист за лiдписом керiвника усrанови
грантоотримувача з обrрунlуванням щодо доцiльностi внесення зviн до
кошторису витрат у зв'язку зi скороченням TepMiHiB виконання про€кту.

В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ рали.
Голосування: <за> -20; <проти> - 0; <утрима.llись> - 0.

УХВдЛИЛИ: надати грант переможцю конкурсу <Наука для безпеки людини i
суспiльства> [вано-Франкiвському нацiональному технiчному унiверситету
нафти i газу проскт <Пiдвицення рiвня екологiчноi безпеки процесiв
видобування та транспортуRа}lня енерl,еl,ичних вуглеводнiв>, ресстрацiйний
номер 2020.0l/04l7 (наук. керiвник Побережний Л.Я.) з обсягом фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayкoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни

2020.0l/04l7 Iвано_Франкiвський
t]ацlонмьнии
технiчний унiверситет
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вiд 16-17 вересня (протокол N9 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв li фiнансування за конкурсом кНаука для безпеки
людини i суспiльство> та з урахуванням наданого обГрунryвання.

2020.0l <LIа для оезпеки людипи l сусilIльства)
Ре€страцiйний Науковий llarBa про€кт)

). 2020,0I/0]72 Садiвничий
Володимир
олексiйович

Слецiмiзована система медичвого
iнформ5вання m безпека осйистосli в

умовах пандемiй, криз, iнrчих суспiльних
поl рясiнь: формування ефективноi
соцiокомун'кацiйно-r моделi

Сумський
державший
унiверситет

Бюджет скоригований комiсi€ю вiдповiдного конкурсу.,Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтуl}ання), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiлжень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол Ns 2l) про затвердження результатiв конкурсу. перелiку проскl,iв. шо
рекомендуються до реалiзацiт за рахунок грантовот пiдтримки Фонду та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом (Наука для безпеки людини i суслiльства>.
Також до зазначеного договору додасться лист за пiдписом наукового
керiвника про€кту з обфун,lуванням внесення змiн до кошторису витрат у
зв'язку зi скороченням TepMiHiB виконання про€кту, в якому зазначено, що yci
наведенi змiни погодхенi з вiдповiдними вiддiлами Сум.ЩУ, якi забезпечують
планування i супроводження викоttання Н.Щ!КР та грантiв.

Голосування: <за> -2l ; <проти> - 0; <утриммись> - 0.

УХВАЛИЛИ: надати грант переможцю конкурсу (Наука для безпеки людини i

суспiльства> Сумському державному унiверситету <Спецiалiзована система
медичного iнформування та безпека особистостi в умовах пандемiй, криз,
iнших суспiльних потрясiнь: формування ефектиRноТ соцiокомунiкацiйноТ
моделi), ресстрацiйний номер 2020,0| /0З72 (наук. керiвник Садiвничий В.О.) з
обсягом фiнансування вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонального
фонду дослiджень Украiни вiд l6-17 верссня (протокол Nl 2l) про затвердження

результатiв конкурсу, переJIiку про€ктiв, що рекомендуються до реалiзацii за

рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв Тх фiнансування за конкурсом
(Ilayкa лля безllеки люllини i суспiльства> та з урахуванням наланого
обгрунтуваIlня.

2020.0l <Наука дrя безпеки людини i суспiльстваll
Р€€страцiйний }lауковий l]a]Ba лро(кту

3 2020,0l/0з5l с)л iй ников
Роман
васильович

AHa.Jli], дослiдження, розробка та
влровадження сучасних технололiй
iнформацjй ноТ безпе ки д,,lя глобального
монiторингу кiбернетичного простору
Украiни в умовах кризових та надзвичайних
ситчацiй

Харкiвський
наuiонмьний
унiверситет
iMeHi в.Н.
Каразiна

Бюджет скоригований KoMicielo вiдповiдного коякурсу.,Що зазначеного
логовору надано yci cyl|poвi,lнi llокументи (ловiлка з основного мiсця роботи,
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iнформована згода, обгрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраrЪи вiд 16-17 вересня

(протокол Nэ 2l) про затвердження результатiв конкурсу. лерелiку просктiв. шо

рекомендуються до реалiзачiТ за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
iх фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки людини i суспiльстваl,.
Також до зазначеного договору дола€ться лист за пiдписом наукового
керiвника проекту з обrрунтуванням внесення змiн до кошторису витрат та
об'сднання першого та другого етапiв виконання робiт за просктом у зв'язку зi
скороченням TepMiHiB виконання проекту.

Голосування: <<за> -2l; <проти> - 0; <утримались> - 0.

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

суспiльства> XapKiBcbKoMy нацiональному унiверситеry iMeHi В.Н. Каразiна
<Аналiз, дослiдження, розробка та впровадження сучасних технологiй
iнформачiйноi безпеки для глобального монiторингу кiбернетичного простору
УкраТни в умовах кризових та надзвичайних ситуачiй>, реестрацiйний номер
2020.01/035l (наук. керiвник Олiйников Р.В.) з обсягом фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд l6-17 вересня (протокол М 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв Тх фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки
людини i суспiльства> та з урахуванням наданого обrрунryвання.

2020.0l (на ка лля безпеки людини i lльства)
Назва про€кту

Iнформачiйна технологiя
оцiнюваllня пожежно'i небезпеки
та монiторингу пожеж у
лриродних екосистемах на ocнoвi

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу.,Що зазначекого
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсuя роботи,
iнформована згода, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiлно до рiшення
науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни вiл 16-17 вересня
(лроlокол М 2l) лро затвердження резульгатiв конкурсу. перелiку просктiв. що
рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоi пiдтримки Фонлу та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом (Наука для безпеки людини i суспiльствач.
Також до зазначеного договору дода€ться лист за пiдписом наукового
керiвника про€кту з обrрунryванням внесення змiн ло кошторису витрат ,т,а

об'сднання першого та другого етапiв виконання робiт за просктом у зв'язку зi
скороченням TepMiHiB виконання проскry.

В голосуваннi

Голосування:

УХВАЛИЛИ:
суспiльства>
Украiни та

взяли учасr,ь 20 ч,леlriв науковоТ ради.

<за> -l8; <проти) - 2; <утримаlись> - 0.

надати грант IlереможцIо конкурсу <I-IayKa для безlIеки:tю,tlини i

Iнстиr,у,гу космiчних лослiджень Ilацiональноi академiТ ttayK

Реестрацiйний

2020.0l/02б8

tlауковий

Igрдцj
Куссуль
Натмiя
миколаiвна

lнститlт космiчних
дослiдкень НацiональноI
академii наук Укра-rни та

Державного космiчного
агентства Украiни

fJ,ержавного космiчного агентства УкраТни <Iнформачiйна
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технологiя оцiнювання пожежноi небезпеки та монiторингу пожеж у природних
екосистемах на ocнoBi супутникових даних)), ре€страцiйний номер 2020.0l/0268
(наук, керiвник Куссуль Н.М.) з обсягом фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоТ ради нацiонаJIьного фонду дослiджень УкраТни вiд 16-17 вересня
(протокол М 2l ) про затвердхення результатiв конкурсу, перелiку проектiв, що
рекомендуються до реалiзаuiТ за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
ix фiнансування за конкурсом (Наука для безцеки людини i суспiльстваr, та з
урахуванням наданого обrрунтування.

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу, [о зазначеного
логовору надано yci супровiлнi документи (ловiлка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обгрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно ло рiшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiл 16-17 вересня
(проrокол Ль 2]) про затвердження результатiв конкурсу. перелiку просктiв. що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоТ пiдтримки Фонду та обсягiв
iх фiнансування за конкурсом <Наука лля безпеки людини i суспiльства>.

Голосування: <зо -20; (проти) - 1; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: надати грант переможцю конкурсу <Наука для безпеки людини i

суспiльства> Нацiонмьному технiчному унiверситеry Украiни "КиТвський
полiтехнiчний iнститут iMeHi Iгоря Сiкорського <Розробка концепцii пiдготовки
фахiвцiв та пiдвищення квалiфiкачii з бiобезпеки та бiозахисту>, реестрацiйний
номер 2020.0l/0464 (наук. керiвник Хулецький I.Ю.) з обсягом фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоТ рали Начiонмьного фонду дослiджень УкраТни
вiд l6-17 вересня (проrокол Nl 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзачii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <наука для безпеки
людини i суспiльства>,

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiлного конкурсу. До зазначеного
договору надано yci супровi.Itнi докумен,l,и (ловiлка з основного мiсця роботи,
iнформована згола, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
HayKoBoi рали Нашiонального фонду дослiлжень Украiни вiд 16-17 вересня

2020.0l ( для безлеки людини i суспiльства>
Ресстрацiйний Науковий Назва про€кту

5 2020,0l/0464 Хулечький
lгор
юлiанович

Розробка концепцii пiдгmовки
фахiвцiв та пiдвищення
квмiфiкацii з бiобезпеки та
бiозахисry

нацiонмьний технiчний
унiверситет Украiни
"киiвський полiтехнiчний
iнстйтут iMeHi lгоря
сiкорського

2020.01 (Наука для безпеки людини i суспiльства>
Ресстрацiйний Науковий

керiвник
На]ва про.кту

6 2020.0l/0l57 Госполарьов
Дмитро
Валерiйович

SARS-COV_2_iHlyKoBaHi
структурпi iiMyHHi порушення в

орланах-мiшенях: пошук
предик,горiв важкостi перебiгу i

прогнозування ризикiв
виникнення yскладнень

Держаsний вищий
навчальний замад
(Прикарпатський
нацiона,,rьний унiверситет
iMeHi Василя Стефаника
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(протокол Nэ 2l) про затверлження результатiв конкурсу, перелiку просктiв, що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоТ пiдтримки Фонду та обсягiв
ix фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки людини i суспiльства>.
Також до зазначеного договору додасться лист за пiдписом наукового
керiвника про€кту з обфунтуванням внесення змiн до кошторису витрат та
календарного плану виконання робiт у зв'язку зi скороченням TepMiHiB
виконання про€кту.

Голосування: <зо - 19; <проти> - 0; <утримались> - 2.

УХВдЛИJIИ: надати грант переможцю конкурсу <Наука для безпеки людини i
суспiльства> [ВН3 <Прикарпатський нацiональний унiверситет iMeHi Василя
Стефаника <SАRS-СОV-2-iндукованi cTpyKTypHi i iMyHHi лорушення в органах-
мiшенях: пошук предикторiв важкостi перебiгу i прогнозування ризикiв
виникненкя ускладнень), реестрацiйний номер 2020.0l/0157 (наук. керiвник
господарьов .щ.в.) з обсягом фiнансування вiдповiдно до рiшення науковот

ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни вiд l6-17 вересня (протокол Nч
2l) про затвердження результаriв конкурсу. перелiку просктiв. шо
рекомендуються до реалiзачiТ за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки людини iсуспiльства,> та з
урахуванням наданого обrрунтування.

2020.0l (На для оезпеки людипи l с сllIльстваD
Науховий

iвник
Назва лроскту

Вивчення можливоi ролi домашнiх lпститл ветеринарно'i
тварин як SARS-Cov-2 мелиllини НДll УкраТни

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу.,Що зазначеного
договору надано yci супровi.шнi документи (ловiлка з основного мiсuя роботи,
iнформована згода, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоТ ради Нацiонмьного фонду дослiджень УкраТни вiд 16-17 вересня
(протокол N 2 l) про загвердження результатiв конкурсу. лерелiку проскгiв. що
рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки людини i суспiльства,,,
також до зазначеного договору дода€ться лист за пiдписом наукового
керiвника про€кту з обrрунтуванням внесення змiн до кошторису витрат та
календарного плану виконання робiт у зв'язку зi скороченням TepMiHiB
виконання проскту.

Голосування: (за) - l9; ((проти)) - l;<утримались> - l.
УХВАЛИЛИ: надати грант переможцю конкурсу <Наука для безпеки людини i
суспiльстваr> Iнстиryту ветеринарноi медицини НАН Украiни <<Вивчення
мохливоТ ролi ломашнiх тварин як резервуару SARS-CoV-2>, реестрацiйний
номер 2020.0l/0l2I (наук. керiвник Ничик С.А.) з обсягом фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради }lацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Nч 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ii фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки
людини iсуспiльства> та з урахуRанням наданого обгрунтування.

2020.0l/0l2l Ничик Сергiй



2020.0l ( л]lя бе,]IIеки лlолиIlи ic пIльства))
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}larBa проскту

Дослiдити вплив пандемii COVlD- l9 на
психiчне злоров'я медичних прачiвникiв та

роlробиlи коvплексн} модель подолання ]j
нелативних наслiдкiв з використанням
сучасних iнформацjйно-комунiкацiйних
технологiй

Бюджет скоригований комiсi€ю вiдповiдного конкурсу.,Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обфунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради Нацiональtrого фонду дослiджень УкраiЪи вiд 16-17 вересня
(протокол Ns 2l) про заtвердження результатiв конкурсу. перелiку просктiв. що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
ix фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки людини i суспiльства>.

Голосування: (за) -20; (проти) - 1; <утрима.чись> - 0.

УХВАЛИЛИ: надати Фант переможцю конкурсу (Наука для безпеки людини i

суспiльства>> КНУ iMeHi Тараса Шевченка (Дослiдити вплив пандемii COVID-
l9 на психiчне здоров'я медичних працiвникiв та розробити комплексну модель
подолання i'i' негативних наслiдкiв з використанням сучасних iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй), ресстрацiйний номер 2020.0l/0086 (наук. керiвник
Пiнчук l.Я.) з обсягом фiнансування вiдповiдно до рiшення науковоТ ради
Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд 1б-l7 вересня (протокол N9 2l)
про затвердження результатiв конкурсу, перелiку просктiв, що рекомендуються
до реалiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду r,a обсягiв ii фiнансування
за конкурсом <Наука для безпеки людини i суспiльства".

Губар C.l. запропонував перенесl и розгляд договорiв iз зменшеним

фiнансуванням на наступне засiдання.

На прохання дирекцii НФ[У розглял логоворiв iз зменшеним фiнансуванням
переноситься на насryпне засiдання науковоТ ради,

Губар C.I. доповiв про 8 логоворiв за конкурсом <Пiлтримка дослiджень
провiдних та молодих учених), якi винесено дирекцiсю НФДУ до розгляду

ковою Iою
202( ,02 <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учеItих)

Реестрацiйний НаукоRl{й Назва проскту

l 2020,02/02з8 Люльов о.В. Квадроцентрична рекрусивна модель
детiнiзацii економiки Украiни для
зростання li макроекономiчноi
стабiльностi

Сумський
лержавний
унiверси,гет

Бюджет не кориryвався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. ,Що зазначеного
договору надано yci супровiлнi документи (ловiлка з основного мiсця роботи,
iпформована згода, обrрунтування) , обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоI ради Нацiонального фонлу дослiджень УкраТни вiд 16-17 вересня
(протокол N|r 2l) про затверд;,t(ення резlLlьгаriв конк}рсу. перелiку llporKtiB. що

Ре.сФацiйний

2020-0l/0086 Пiпчук
lрина
Якiвна

ки'iвський
наuiовальний

унiверситет
iменi'Гараса
Шевченка
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рекомеI{дуються до реалiзацil'за рахунок гранrовоТ IIiл,rримки Фонду та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом кIliд,гримка дослiджень провiдtrих та молодих

учених). l'акож ло цього доl,овору додасться обrрунтування за пiдписом
наукоRого керiвника проскту tllоло внесення змiн ло копrгорису витрат.
Запропоновано налати граIIт зазIIаченому IIереможцю конкурсу.
В голосува HHi взяJIи учас I ь 2() член iB на1 KoBoi рали.
Го;Iосуваttня: <за> - l8; ((проти) - 0; <уr,римаlись> - 2.
Рiшення прийнято.

Бюджеr, не коригувався комiсiсю вiлповiдного конкурсу. {о зазначеного
договору налано yci необхiднi документи (.повiлка з основного мiсttя роботи,
iнформована зI,ола, обrрунтування) , обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни вiд 16-17 вересня
(протокол Nэ 2l) про затвердження результатiв конкурсу. перелiку лросктiв. шо
рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоI пiдтримки Фонду та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених)). Також до цього договору дода€ться обrрунтування за пiдписом
наукового керiвника про€кту щодо внесення змiн до cTaTTi витрат <<Оплата

працi>, в якому зазначено, що yci змiни погодженi iз планово-фiнансовим
вiддiлом та в. о, ректора Сумського лержавного унiверситеry.
3апропоновано надати грант :]азначеному перемохцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ рали.
Голосування: (за) - l7; ((проти> - 2; <утримались> - l .

Рiшення прийнято.

2020,02 (Пi мка дослiджень п вiдних та молодих

2020,02/006з Корнiй
Сергiй
Андрiйович

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. Ло зазначеного
договору надано yci необхiднi документи (ловiлка з основного мiсця роботи,
iнформована згола, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоТ ради Начiональноrо фонду дос.ttiдхень Украiни Bi.It l6-17 вересня
(протокол JФ 2l) rrpo заIвердження резульlаriв конкурс). перелiку прогкliв. що

рекомендуються ло реалiзацiТ за рахунок грантовоТ пiл,гримки Фонду та обсягiв

.Що розглялу прелставлено наступний договiр:
2020.02 <Пiлтримка дослiджень провiлних та молодих учених)

Науковиit
керiзник

l]азва про€l"ту

2 2020-02/02з I Пiмоненко Т,В. Стохастичне моделювання дорожньоi
карти гармонiзачii вiтчизняних та
свропейських стандартiв регулювання
енерrетичного ринку на шляху переходу
до цирк}лярноi га в} глецево-нейтральноТ
економiки

Сумський
державний
унiверси,],ет

,Що розглялу представлено наступний логовiр:

Ре€страцiйний

Фiзико-механiчний
iнститут iM.
Г.В.Карпенка HAtl
Украiни

синтез та властивостi нових
комплексних протикорозiйних
пiгментiв лля лакофарбових
покриттiв на осповi
алюмосилlка,l,них наноконтеинерlв

Назва проскту
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Тх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учению). Також до цього договору додаеться обфунтування за пiдписом
наукового керiвника проскту щодо збiльшення Bapтocтi Maтepiмy, об'€днання
етапiв та збiльшення заробiтноi платнi керiвниковi та виконавцям проскту iз
зазначенням, що Bci змiни в кошторисi погоджено iз планово-фiнансовим
вiддiлом грантоотримувача.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <за> - 20; <проти> - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

До дставлено II нии договl

Бюджет не кориryвався комiсiею вiдповiдного конкурсу. Що зазначеного
договору надано yci необхiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраiЪи вiд 1б-l7 вересня
(протокол Jф 2l ) про затвердження результагiв конкурсу. перелiку проtктiв. що
рекомендуються до реалiзацiт за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
ii фiнансування за конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених)). Також до цього договору дода€ться обlрунтування за пiдписом
наукового керiвника проскту щодо внесення змiн ло календарного плану та
збiльшення за статтею витрат <Оплата працi>.
Запропоновано надати грант з:вначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <за> - 2l; <проти> - 0; <утрима_пись> - 0.
Рiшення прийнято.

о озгляду предс,гавлено IIIl1.1и договl
2020.02 <Пiдтримка дослi,lжень провiдних та мололих ученихD

Науковий На]ва проскту

5 202о .02/027 0 Фальфупlинська
I'алина
IBaHiBHa

Розробка методологii
iнтегральноi оцiнки
бiобезпоки забруднення
оточуючого середовища
пестицидами для цiльових та
нецiльових органiзмiв

Тернопiльський
нацiональний
ледаполiчний

унiверситет iMeHi
Володимира Гяатюка

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. .Що зазначеного
договорУ надано yci необхiднi документи (ловiлка з основного мiсця робоr.и,
iнформована згода, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол Nl 2l) про затвердження результатiв конкурсу, лерелiку просктiв, luo
рекоменлуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоТ пiдтримки Фонду та обсягiв

2020.02 <Пiлтримка дослiджень п lдних та молодих

Шарапов
Сергiй
Геннадiйович

2020,02/005l Топологiчпi фази MaтepiiTa
збудження в лiракiвських
матерiалах. джозефсонiвських
лсрохолах,l,а магнс,гиках

Illститут теоретичноi
фiзики iM, М,М.
Боголюбова НАН

Ilауковий На3ва проскry



10

ii фiнансування за конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiлних та молодих
учених). Також до цього договору дода€ться обrрунтування за пiдлисом
наукового керiвника проскту щодо внесення змiн до етапiв календарного плану
та змiн до кошторису: зменшення витрат на закупiвлю Спецустаткування та за
стат,гями витрат <Витрати на службовi вiдрядження> та <Непрямi витрати),! в
якому зазначено, що Bci змiни погодженнi iз фiнансовоi службою та
керiвництвом унiверситету.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi рали,
Голосування: кзо - 20; <проти> - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

л пDедставлсно нас пний договiр:
2020.02 <Пiлтримка лослiджень провiдних та молодих учених)

керiвнлк
6 2020 ,02l024,7 Гольдiн

Павло
евгенович

l|iлiснiсть органiзму ссавцiв як

фактор стiйкостi лри Bo/lHoMy та
повiтряному способах життя (на
прикладi с(еле,гних ознак)

|нстиryту зоологii
iM. l, I.

Шмальгаузена НАН
Украiни

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. [о зазначеного
договору надано yci необхiднi документи (довiдка з основного мiсчя роботи,
iнформована згода, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украrни вiд 16-17 вересня
(протокол Ns 2l) про затвердження результатiв конкурсу. перелiку просктiв. що
рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених). Також до цього договору дода€ться обrрунтування за пiдписом
наукового керiвника про€кту щодо перерозподiлу коштiв мiж статтями витрат
фiнансування лроскту ;з зазначеllням. що Bci ]мiни погоджено iз планово-

фiнансовим пiдроздiлом та керiвництвом установи грантоотримувача.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: (зD - 20; ((проти) - 0; <утрима.rись> - 0.
Рiшення прийнято.

гляду предс,tавJlено н нии договl
2020,02 кПiлтримка дослiлжень провiдних та молодих учених)

Ре€страцiйниП Науковий llазва rlро€кту

7 2020,02/0l89 Шуба
Ярослав
михайлович

мiогеннi механiзми
механочутливостi сечового Mixypa в
HopMi при дiабетi 2-го типу

Iнституту фiзiологiТ
iM. о.о, БоrомольLtя
нАн Укра]нй

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. До зазначеного
логовору надано yci необхiднi документи (ловi,ltка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обгрунтування), обсяг фiнансуваlrня вiдповiдно до рiulення
науковоj ради Нацiонального фонлу дослiлжень Украiни вiл l6-17 Rересня
(протокол Л! 21) про затверджеIlня результатiв конкурсу, перелiку лросктiв, що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
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Тх фiнансування за конкурсом <Пiлтримка дос_ltiлжень провiдних та молодих

учених).
Запропоновано нФцати грант зазначеному IIереможцlо конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ рали,
Голосування: (за) - 19; ((проти)) - l;<уr.римыtись> - 0.
Рiшення прийнято.

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. .Що зазначеного
договору надано yci необхiднi документи (ловiлка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обтрунтуванпя), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни вiл 16-17 вересня
(протокол No 21) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку просктiв, що
рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених).
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ ради.
Голосування: (сa> - l9; ((проти) - l; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

УХВАЛИЛИ: надати гранти таким переможцям конкурсу кПiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)) з обсягом фiнансування вiдповiдно
до рiшення HayкoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни вiд l6-17
вересня (протокол Ns 2l) про загвердження результатiв конкурсу. перелiку
проектiв, що рекомендуються до реа_пiзацii за рахунок грантовоi пiдrримки
Фонлу та обсягiв i\ фiнансування за конкурсом <Пiд,гримка дослiджень
провiдних та молодих учених) та з урахуванням наданих обгрунтувань:

Сtохасr,ичtIе моделювання
аорожньоi карти гармонiзачiТ
вiтчизняних та свропейських
стандартiв реryлювання
енергетичного ринку на tчляху
переходу до циркулярноi та

о розгляду представлено наступний договlр:
2020.02 (Пiдтримка дослiджень провiдних та моJIодих }чених)

llауковий херiвник

lt 2020.02/0l0з lвангородський
Костянтин
васильович

Полiтика пам'ятi та iсторична
свiдомiсть населення на
окупованих Росiсю територiях
Украiни (ОРДЛО, АР Крим,
Севастополь)

Черкаський
нацiональний

унiверситет iMeHi
Богдана
хмельницького

2020,02 <Пiлтримка лослiджень провiдних та молодих учених)

Су"с"к,,лй
державний
унiверситет

Сумськrлй
державний
унiверситет

квадроцентрична рекрусивна
модель летiнiзацii економiки
Украiни для зростання iT

макроекономiчвоi стабiльностi

2020.02/0238

2020.02/023l

Люльов о,В,

Пiмоненко Т.В.

вуглсцево-неитральноl економlки
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з 2020.02l006з Фiзико-
механiчний
iястит)т iM.
Г.В.Карпенка
НАН Украiни

синтез та властивостi нових
комплексних протикорозiйних
пiгментiв для лакофарбових
покриттiв на ocHoBi
алюмосилiкатних наноконтеЙнерi8

Корнiй
Сергiй
Андрiйович

,1 2020.02/005l lнститут
теоретичноi

фiзики iM. М.М.
Бололюбова НАн
УкDаiни

Топололiчнi фази MaTepii та
збудження в дiракiвських
матерiалах, джозефсонiвських
переходах та магнетиках

Шарапов
Сергiй
I'еннадiйович

5 2020.02l0270 Тернопiльський
нацiональний
педагогiчний
унiверситет iMeHi
Володимира
Гнатюка

Розробка методологiТ iитегральноi
оцiнки бiобезпеки забруанення
оточуlочого середовища
llестицидами для цiльових та
нецiльових органiзмiв

Фмьфушинська
Галина
IBaHiBHa

6 2020.02l0247 lнституту
зоологiТ iM. l. l.
Шмальгаузена
НАН Укра]ни

L{iлiсвiсть органiзму ссавцiв як
фактор стiйкостi при водному та
повiтрrному способах життя (на
прикладi скелетних озllак)

Гольдiн
Павло
€вгенович

7 2020.02l0l89 lнституту
фiзiологii iM. О.О,
Богомольця НДН
Украiни

мiогеннi механiзми
механочутливостi сечового Mixypa в
HopMi лри дiабетi 2_го типу

Шуба
Ярослав
михайлович

8 2020,02/0I03 Черкаський
нацiональниЙ

унiверситет iMeHi
Богдана
хмельницького

Полiтика лам'ятi та iсторична
свiдомiсть населення на окупованих
Росi€ю територiях Укра]Ъи
(ОР.ЩJIО, АР Крим, Севастополь)

Iвангородський
Костянтин
Е}асильович

губар c.I. повiдомив, що за двома конкурсами е ще кiлька проблемних
проектiв, якi пропонусться розглянути на сьогоднiшньому засiданнi, та доповiв
про два TaKi про€кти за конкурсом (Наука для безпеки людини i суспiльстваlr:

1) Громадська органiзацiя (нацiональна академiя наук вищот освiти
Украiни> про€кт (Розроблення iнновацiЙноТ моделi дiагностики, корекцiТ та
профiлактики девiантноi поведiнки молодi Украiни спричиненоi
перебуванням в умовах природних та техногенних надзвичаЙних ситуацiЙ
(наслiдки пандемii COVID_19>, ресстрацiйний номер 2020.0l/02lз
(науковий керiвник Михальчук Наталiя Олександрiвна).

Бюдхет скоригований комiсiсю вillповiдного конкурсу, .Що зазначеного
договору надано ще не Bci необхiднi документи, договiр на стадii опрацювання.
Але проблемою € те, що грантоотримувач - Громадська органi]ацiя
(Нацiональна академiя наук вищоi освiти Украiни>, а основним мiсцем роботи
керiвника про€кту е Рiвненський державний гуманiтарниЙ унiверситет.
Вiдповiдно до п. 7 Порядку конкурсного вiдбору та фiнансування
нацiональним фонлоv лослiлжень проектiв з виконання наукових дослiджень i

розробок, затвердженого постановою КМУ вiд 27 грулня 2019 р. Nэ 1170,
грантова пiдтримка за результатами конкурсу нада€ться про€кту, науковим
керiвникоМ якого с вчений, якиЙ працю€ за основним мiсцем роботи в ycTaнoBi,
органiзацiТ, пiдпри€мствi. що пода( заявку на участь у KoHKypci.
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В обговореннi взяли участь: Шакун B.l., Губар C,l., Мельник Т.А., Яценко Л.П.,
Борецький Ю.Р.

пiсля обговорення Яценко Л.п. винiс на r.о.лосування trропозицiю налаrи гранr.
ГО <Нацiональна академiя наук вищоi освiти УкраТни> проскт <Розроблення
iнновацiйноi моделi дiагностики, корекцiТ та профiлактики девiантноj поведiнки
молодi Украiни спричиненот перебуванням в умовах природних та техногенних
надзвичайних ситуацiй (насltiдки пандемii CovID_l9)>, ресс.граuiйний номер
2020.0I/02l3 (науковий керiвник Михальчук Н,О.)
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ ради.
Голосування: <за> - З; <проти> - l 1; <утримались> - 6,

Рiшення не прийнято.

2) IнстиT,у,г бiохiмii iM. о.В. Палладiпа НАН УкраТни, проскт <<flослiджеtrня
iмуногенних властивостей протеiнiв KopoHaBipycy SARS-CoV-2 як основа
для розроблення вакцини проти COVIDl9>, ресстрацiйний номер
2020.0l l0З22 (науковий керiвник Колибо [енис Володимирович).

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. До договору доласться
лист за пiдписом науковоIю керiвtrика проскту та керiвника установи
грантоотримувача iз лроханлям погодити змiни ло кош.горису витрат: через
сутт€ве зменшення обсягу tРiнансування у 2020 р. неможJIиво лридбати
обладнання на суму 2 900 тис. грн, як пJlаltуваJ]ося! замiсть цьчt cr вважають за
доцiльне придбати iнше обладнання, необхiдне для виконанtlя IIрOскту, на суму
l 552 тис. грн.

В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Борецький Ю.Р., Солдаткiн О.П..
Скок М.В., IcacHKoB С.В., Прiхна Т.О., {орошенко А.О., Губар C.I.
За результа'гами обt.оворення яценко JI.П. виttiс на голосуваttня пролозицiю
дозволити внести вiлповiднi змiни llo кошторису витрат розглянуlоltl IIро€кту.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: (за> - l8; ((проти) - l; <утримшись> - l .

Рiшення прийнято.

Губар C.l. доllовiв про лва проблемнi лро€кти за Koltкypcoм <Iliлтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)):

l ) Киiвський зоологiчний парк загtrльнодержавного значення проскт <Вплив
розбудови вiдновлюваноi енергетики у степовiй зонi УкраТни на
герпетобiонтну фауну>, ресс.граltiйний номер 2о20.02/о276 (науковий
керiвник PyciH Михайло Юрiйович).

В заявцi було вказано два виконавtlя: науковий керiвник проскту, молодий
учений i ще залучасться до виконання про€кту с.I.улент. В кошторисi витрат за
cTaTTekl <оплата працi> розраховано заробiтну пltату тiLlьки наукового
керiвника проскту i студен]а. а другий виконавеuь ,lа]начений в ycraHoBi
Субвиконавця. В заявцi опису субвиконавця не було.
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В обговореннi взяли участь: Вiльчинський С.Й., Яценко Л.П., Губар C.l.,
Лебовка M.I., Жаботинська С,А., Скок М.В., Борецький Ю.Р.

За результатами обговорення наукова рада вирiшила вiдкласти розгляд цього
питання на наступне засiдання пiсля звернення до наукового керiвника проскту
за поясненням.

Берцик

Основною проблемою € кошторис витрат. Заявкою були передбаченi матерiали,
але не булi деталiзованi. В надiсланому кошторисi витрат стаття <Матерiали>
склада€ться переважно iз комплектуючих за якими можна зiбрати два
комп'ютери. В обrрунтуваннi так i зазначасться, що комплектуючi для збiрки
робочого комп'ютера. Аналогiчна ситуацiя iдля субвиконавця, Вiдбулась змiна
за статтею <<Спецустаткуванняl> зазначеноi в Заявцi комплексноi

обладнання. Також ло перелiку
ведення документацii проскту та

2) Головна астрономiчна обсерваторiя НАНУ проект <Астрофiзичнi
Релятивiстськi га,rактичнi об'скти (АРГО) житт€вий rцлях
ядер), ре€страцiйний номер 2020,0210З46 (науковий керiвник
п.п.)

системи плану€ться tlридбання
виконавцiв було лолано iнженера дtя
закупlвлl спецустаткування,

В обговореннi взяли участь: Солдаткiн О.П., Яченко JI.[I., Лебовка M.I., Губар
c.I.
За результа,гами обгоRорення
витрат <Спеrlустаткування))

вирiшили дозволи,ги вiдповiднi змiни до cTaTTi
при наявностi обlрунrl вання таких змiн,

про те, що чинним законодавством
придбання комплектуючих для збiрки

поiнформувати Грантоотртмувача
заборонено за бюджетнi кошти
комп'ютера.

Питання порялку денного вичерllанi, trаступне засi/lапня плану€].ься провести
22 жовr,ня 2020 року. Засiлання огоJIошусться завершеним.

Голова НР

Секретар НР

Л,П. Яценко

ХЪ*r' Т,М, Косячкiна

ак,гивll их

замlсть
lншого



повiдомлення
про виправлення описки в протоколi Nэ 28 засiдання HayKoBoi ради
Наuiонального фондУ дослiджень УкраТни вiд 20 жовтня 2020 року.

вицоТ освiти УкраiЪи>, просктвищоI освiти УкраiЪи>, проскт <Розроблення iнновацiйноi моделi
дiагностики, корекцiТ та профiлактикИ девiантноТ поведiнки молодi Украiни

Виправити описку в протоколi ЛЪ
Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд
друге питання порядку денного в частинi
прийнятrя рiшення про надання гранrу ГО

Голова НР

Секретар НР

28 засiдання науковоi ради
20 жовтня 2020 року, а саме:
результатiв голосування та
<<Нацiональна академiя наук

Л.П. Яценко

Т.М. Косячкiна

спричиненот перебуванням в умовах природних та техногенних
надзвичайних ситуацiй (наслiдки пандемii COVID-l9)l, ресстрацiйний номер
2020.01102|З (науковий керiвник Михальчук Н.О.) фразу <<Рiшення не
прийнято> замiнити на фразу <Прийняте рiшення: не надавати i рант)).


