
протокол лъ зб
засiдання Hay](oBoi радп Нацiонального фонду дослiджень yl(pa.iнtr

(нФду)

02 грулня 2020 року

мiсце 
. 
проведення: у зв'язку з каран.гином та рекомендованимипротиепiлемiчними заходами, засiдаttllя вiлбувас,гься в лис.гаlrцiйrriй формiшляхом аудiо/вiлео конференцiт iз застосуванням програмного забезпечення

Zoom.

ресстрацiя членiв науковоi ради (далi - Нр) проводиться
при€днання ло аудiо/вiдео конференцii (кiлькiсний склад IlP - 30

онлайн шляхом
осiб).

3а результатами реестрацiТ на засiданнi присутнi 2l член HayKoBoi рали(засiдання Нр проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох
третин вiд загмьноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

Голова науковоi ради Яценко Л,I t., головуIочий на засiданнi.
Члени науковоТ ради:
Борецький Ю.Р., Висоцька Н.О., Вiльчинський С.Й., Гончарук А.Г., {орошенкоА.о., .Щосенко В.€., Жаботинська С.А., Колотiлов С.Ё. Кондратюк С.Я.,
Кочубей А.Н., Лебовка M.I., Мельник Т.А., Найдюк ю.г., Ёо"",r о.й.,
Павличенко А.В., Прiхна Т.О., Сарабсев В.Л., Скок М.В., Солдаткiн О.П.,
Шакун B.I.

Представники дирекцii НФДУ:
Полоцька О.О. - виконавчий директор;
Андрущенко В.Б. * начальник вiддiлу грантовоi
природничих i технiчних наук, математики та
забезпечення грантовоi пiдтримки.

порядок денний:

l , Про tlоточний с ган спраl],
ЛоповiОач i : l 1 о-7оцька О. О-

2. Про створення НФ,ЩУ тимчасовоi KoMicii для пiдrверджеltня
актуальностi та можливостi виконання наукових просктiв лереможtlями
слiльних KotrKypciB, що проводилися /(ФФ! разом з iноземними науковими
товариствами, а також про затверлхiення плану дiй.
Доповidцч i: По!оцью (),().

3. I-Ipo перспекгивиро перспекгиви оголошешня спiльних KoHKypciB наукових просктiв
та Нацiона.ltьного центру лослiджень i розвитку (Республiка Польща,

пiдтримки дослiджень з
iнформатики управлiння

нФду
Варшава).

ДоповiОач i : П ojo цько О. ().
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4. Лро сr.ворепtlя НФ!У робочоi
стосовно змiн в нормативttих документах,

групи дJIя IIiдготовки пропозицiй
якl регулюють алгоритми та правила

проведення KoHKypciB НФДУ.
!опltвidач i : Яце н ко Л. П.

5. Про створення перiодичного
дiяльнiсть НФflУ.
Доповidач i : П оюцька О, О.

електронного видання, що висвiтлюва,гиме

6. Про розlтяд зверlIень гран.l.оотримувачiв ло tlayKoвoi
Доповidачii По!оцьк0 О.О,

7. Рiзне.

Яценко Л.П. BHic пропозицiю розпочати засi.tlання зi схваtеtlня порядку
денного-

Голосування: (за) - 2I; (проти> - 0; <у.гримались> - 0,
Заперечень у членiв НР немас, порядок денний схRаJlю€ться одноголосно.

рали НФДу.

l. Перше питання порядку денного - <про поточний стан справ).
СЛУХАЛИ:
ПОЛОцЬка О.О. доповiла про те,.що поточна робота дирекцii в розрiзiпроведення перших двох KoHKypciB пов'язана з продовженням процедури
укrIадення договорiв з експертами на проведення HayKoBoi i науково-технiчноТ

:I:::l]":1 'i"родоВження оПрацюВання Договорiв з членами KoMicii конкурсу(ttayka для Ьезпеки людини та суспiльство>. Затримка з оrIрацюванням та
укладацням договорiв з членами KoMiciT конкурсу ubayKu дл" б"aп"*, подrп"
та суспiльства> пов'язана з невiдповiднiстю у розподiлi заявок лJlя призначенняекспертiв мiж членами koMicii конкурсу, що потребувzulо додаткового
опрацювання та узгодження з членами KoMiciT зазначеного конкурсу. Станом на
сьогоднj yci договори з членами KoMiciT конкурсу <Наука для безпеки людини
та суспiльства> опрацьовано та передано для подальшого пiлпису та оплати.
Стосовно стану укладання договорЬ з експертами було зазна"ено, що робота з
зазначенимИ договорамИ була вiлсцlочена на лерiоЛ укладення договорiв згрантоотримувачами. Зараз ця робота вiдновилася. На даний час на
опрацюваннi в управлiннi забезпечення грантовоi пiдтримки знаходиться б3
договорИ з експертамИ по першомУ конкурсУ та 75 - по Другому конкурсу. У
паперовому виглядi До дирекцii надiйшло договорiв з експеiтами; по першому
конкурсу - 52, по Другому конкУрсу - 70. Також бупо ,*nu,r"no, що 2З екiпертиза двома конкурсами вiдмовились вiд оллати своiх послуг за проведену
експертизу. З огляду на те, що, вiдповiдно ло у"о" до.оuор! про виконання
наукових дослiджень i розробок, звiтнi докумЬнти nou"rni'буr." наданi до
_a_::.ll l: l' грудня 2020.року, управлiнням .аб"rп.""rп" грантовоТ лiдтримки,
KplM надання консультацiй з питань звiтування засобами телефонного зв'язку та
електронноТ поштц було rIрийнято рiшення про про".дЪrп" вебiнарiЬ з
зазначених питань. Всього заплановано провести 4 таких вебiнари: два 8 грулнята два 9 грудня. Також було повiдомлено, що для покращення ефективностi



з

опрацювання Договорiв цlтат управлiння забезпеченIlя
було розширено.

t,paIlToBo'i пiлтримки

Iнформачiю взято до вiлома.

2. flруге питаншя порядку денного - <Про створення НФ[У тимчасовоi
koMicii для пiдтвердження актуальностi та можливоътi виконання наукових
просктiв переможцями спiльних KoHKypciB, що проводилися .ЩФФ,Щ разом з
iноземними науковими товариствами, а також про затверд*епп" nnuny лiйо.
СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. нагадала, що внесено змiни до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраlЪи вiд 4 липня 2018 р, Nэ 528, а саме: пункт 3 зазначеноТ лостанови
доповнено абзацом такого змiсту: .'Нацiона.лrьний 

фонд дослiджень мае право
укладати договори з переможцями спiльних KoHKypciB наукових проектiв, якi
проводилися {ержавним фондом фундаментальних дослiджень разом з
lноземними науковими товариствами та резульlати яких затвердженi рiшенням
Ради Д'ержавного фонду фундаментальних дослiджень. за умови пiлтвЬрлження
рiшенняМ тимчасовоi KoMicii, утвореноi Нацiональним фондом дослiджень,
актуальностi та наявностi можливостi виконання та*"" nuy*o"r* проектiв''.
враховуючи зазначене Дирекцiя НФ!у пiдготувала проскi плану iiй щодо
фiнансування переможцiв спiльного конкурсу наукових лросктiв, що
проводився .цФФ[ з DFG, Запропоновано розглядати зазначений документ по
пунктах:

l. УтвореннЯ тимчасовоi KoMicii У складi членiв науковоi ради НФДУ,
наглядовоТ ради НФ[У, а також зовнiшнiх експертiв.

яценко Л.п. нагадав, що мова йде про 9 проектiв-переможцiв спiльного
конкурсУ дФФд - DFG. Конкурс було завершено, але договори про Тх
вико]lання не були укладенi у зв'язку з реорганiзацiсю [ФФ.Щ. Проводились
довгI перемовини з цього питання, науковцi зверталися до НФДУ, до кМУ.
НФflУ. обiцяВ профiнансувати зазначенi про€кти, якщо булуть BHeceHi
вlдповlднl змlни до постанови КМУ, якi дозволять НФ{У фiнансувати
зазначенi проскти. Але все затягнулося, пройшло майже 2 роки поки TaKi змiни
було внесено до постанови КМУ, Без cyMHiBy, вiдбулися певнi змiни в складi
виконавцiв зазначених просктiв, в актуальностi просктiв, в можJtивостi
виконання просктiв тощо. Тому, щоб лрофiнансувати цi проекти, повинно бути
рiшення тимчасовоi koMicii стосовно актуальностi та ttаявностi можливостi
виконання таких наукових проектiв. Створення Takoi тимчасовоi koMicii
поклада€ться на наукову раду НФДУ. оскiльки конкурс проводився з наукових
напрямiВ "фiзика" i "математика'', що вiдносяться до першоi науковоi секцiТ НР,
то логiчно, щоб тимчасова комiсiя складалася теж з числа вчених в цiй галузi.
Вiльчинський С.Й. повiдомив, що секцiсю природничих, технiчних наук i
математики попередньо була проведена робота з зазначеного питання й за
результатами цiсi роботи пропонусться до складу тимчасовоi KoMicii включити
TaKl кандидаryри:



члени науковоi ради
Анатолiйович;
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Носич олексанлр йосrпов"", Мс;Iьник Тарас

член наглядовоi ради НФ.ЩУ - AHiciMoB Iгор Олексiйович;
незапежнi експерти - Головач Юрiй Васильович (Iнститут фiзикиконденсованих систем), днтонюк олександра Вiкгорiвна' (Iнститут
математики).

В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Солдаткiн О.П., Вiльчинський С.Й..
Полочька О.О.. .Щорошенко А.О.
За результатами обговорення Яценко Л.П. BHic пропозицiю створити тимчасову
комiсiю для пiдтвердження актуальностi та можливостi виконання наукових
просктiв переможцями спiльного конхурсу дФФд - DFG (лалi - Тимчасова
комiсiя) у складi п'яти осiб: Носич О.Й., Мельник Т.А., AHiciMoB I.0., Головач
Ю.В., Антонюк о.В.
Голосування: <зоl -l8; (проти) - 0; <утримались> - 0, не голосували 3,

УХВдЛИJIИ: створити тимчасову комiсiю для пiдтвердження актуа_гtьностi та
можливостi виконlulня наукових просктiв переможцями спiльного конкурсу
дФФд _ DFG у складi п'яти осiб: Носич о.Й., Мельник Т.д., AHiciMoB j.O.,
Головач Ю.В., Антонюк О.В.

2, Розробка та затверлження плану роботи Тимчасовоi koMicii.
Яценко Л.П. запропонував розгJIялати п,лаrr роботи ТимчасовоТ KoMiciT ло
пунктах:
п. l - залишити у запропонованiй редакцii;
п.2 - видалити;
п. З залишити у запропонованiй редакцiТ;
п.4-додати Фейсбук;
п. 5:

пп. l) та 2) - видалити;
пп. З) - викласти в такiй редакцii: <iнформачiйну ловiлку про стан виконання

проекту та зацiкавленiсть подальшот спiвпраlli з боку iноземного наукового
партнера>;

пп. 4) - видалити слово (аналогiчний>, фразу в дужках викласти в такiй
редакцiт: (декларацiя tlpo те. що вiдлоsiдне наукове дослiдження не
виконуваJIось та не викону€ться в YKpaTHi та за кордоном! ttiдписана науковим
керiвником про€кту);

пл. 5) - залиtчити у запропонованiй редакцii;
пп. 6), видалити;
пп, 7) та 8) - залишити у запропонованiй редакцii;
пп.9) - фразУ (календарниЙ план>> замiнитИ на <акryальниЙ календарний

план)), видаJIити фразу <станом на дату звернення);
пп. [0) видалити;

п. 4 та п. 5 -помiняти мiсцями;
п. б - встановити <протягом l0 робочих днiв);
п. 7 - встановити (протягом 5 робочих днiв>;
п. 8 - встановити ((протягом l5 робочих днiв>;
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п. 9 - видалити;
п. l0 - залишити у запропонованiй редакцii;
п. l l - встановити (у строк 2 робочi днЬ);
п. 12 - встановити (протяюм 15 робочих днiв>r;
Яценко Л.П. запропонуваВ затвердитИ план роботИ Тимчасовоi KoMicii в цiлому
на наступному засiданнi HayкoBoi ради пiсля внесення ycix редакцiйних правок,

3. Трете питавня порядку денного - <про перспективи оголоlцення спiльних
KoHKypciB наукових проектiв НФ.ЩУ та Нацiонального центру дослiджень i
розвитку (Республiка Польща, Варшава)>>,

СЛУХАЛИ:
полоцька О.о. повiдомила про те, що польський Нацiональний центр
дослiджень i розвитку NCBR (Республiка Польщц Варшава) зацiкавлений упроведеннi спiльних бiлатеральних KoHKypciB iз НФДУ. При цьому булЬ
зазначено, що головнi прiоритетнi галузi польський NCBR бере з Нацiоналiноi
програмИ дослiдженЬ (крв). крВ охоплюе ciM с.гратегiчних,
мiждисциплiнарних наукових напрямiв та робiт розвитку, зокрема: l) HoBi
технологiТ в галузi енергетики; 2) цивiлiзацiйнi хвороби, HoBi лiки, а також
регенеративна медицина; 3) передовi iнформацiйнi, телекомунiкацiйнi та
MexaTpoHHi технологiТ; 4) сучаснi технологii матерiалiв; 5) природне
середовище, сiльське та лiсове господарство; б) соцiально-економiчний
розвиток Польщi в умовах глобалiзацii ринкiв; 7) державна безпека та оборона.
Але це вiдкритий список, i може бути розширеним вiдповiдно ло актуальних та
важливих потреб, Також було зазначено, що NCBR гнучкий i може
пiдлаштуватися пiд НФ{У. Виникас питання, чи е зараз сенс робити великий
конкурс, чи на початку обмежитися кiлькома проектами. Реалiстичною датою
оголошення конкурсу мiг би бути перший квартал 202l (сiчень, лютий,
березень). Можливо, можна було б використати проскт TWINNING в
органiзацiТ зустрiчей, якi б популяризували конкурс, наприклад, органiзувати
навчальнi _вiзити дпя украiЪських та польських науковцiв або наукову
конференцiю у Кисвi/варшавi, де можна було б оголосити про старт конкурсу
або його результати.
В обговореннi перспектив спiвпр€цi взяли участь: Яценко Л.П,, Солдаткiн О.П.,
Полоцька О.О., Вiльчинський С.Й., Сарабесв В.Л.
За результатами Обговорення запрОпонованО iнформацiю взяти до вiдома.

4. Четверте пптапня порядку денного - <Про створення НФ[У робочоТ
групи для пiдготовки пропозицiй стосовно змiн в нормативних документах, якi
регулюють аJIгоритми та правила проведення KoHKypciB НФ.ЩУ>.

СЛУХАЛИ:
ЯЦеВКО Л.П. повiдомив, що наукова рада пiд час провелення перших
KoHKypciB говорила про необхiднiсть кардинального 

"до.*он-."н" ""сте""конкурсного вiлбору просктiв. i ось настав час переходити вiд слiв до справ.
Також було зазначено, що перший крок в цьому напрямку - створення робочоi
групи для пiдготовки пропозицiй щодо змiн до нормативних до*у"епii". Пр"
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цьому було запропоновано включити до складу робочоi групи по 2
представника вiд кожнот науковот секцiт,
ВiльчинськиЙ С.й. запропонував включити до складу робочоТ групи вiд секцii
природничих, технiчних наук i математики Носича о,й., Колотiлова С. В. та
наголосив на необхiдностi включити до складу зазначеноi робочоi групи ще й
юриста.

9олдаrкiн О. П. запропонував вкJIючити до складу робочоi групи вiд секцiТ
бiологil, медициНи i аграрних наук Солдаткiна О.П., Кондратюка'С. Я., а також
BHic пропозицiю вiд першоi секцii включити до складу робочоТ групи 3
представника.

вiд секцiт соцiальних та ryманiтарних наук запропоновано включити до складу
робочоi групи Бородiну О.М., Kicb О.Р.

Полоцька О.о. внесла пропозичiю включити до складу зазначеноi робочоi
групи Кучеренко О.В., начальника юридичного вiддiлу дирекцii НФДУ.
3а результатами обговорення прийнято рiшецня створити робочу групу для
пiдготовки пропозичiй стосовно змiн в нормативних документах, якi
реryлюють алгоритми та правила проведення KoHKypciB НФ!У в такому складi:
IJlльчинський С.И., Носич о.И., Колотiлов С. В., Солдаткiн о.П., Кондратюк
С. Я., Бородiна О.М., Kicb О.Р., Кучеренко О.В.

5. П'яте пнтаЕня порядку денного - кПро створення перiодичного
електронного видання, що висвiтлюватиме дiяльнiсть НФflУ>.
СЛУХАЛИ:
Полоцька О.о. винесла на розгляд науковоТ ради три варiанти перiодичного
елекtронного видання, що висвiтлюватиме дiяльнiсть НФ.ЩУ:

Перtuuй варiанtп., окремий роздiл на сайтi НФ,ЩУ (пiдв'язка до основного
сайту):

Що потрiбно: створити рубрики, за якими булуть публiкуватися матерiали;
створити панель користувача для публiкаrlii матерiалiв; робота молерагора
матерiал iB,

Часовi термiни: 1-2 тижнi; кiлькiсть пуб:tiкацiй: l на мiсяць, можливо i
менше.

!одатковиЙ канали длЯ публiкацiй: сторiнки нФлУ У Фейсбук та TBiTTepi;
мейл розсилки матерiалу по базi НФ!У.

Бюджет: робота розробникiв по cTBopeHHlo вкладки з роздiлами - вiд 30 тис;
робота ш,гатпого комуrriкаuiйrrика IlФ!У.

Переваги: економiя часу, можна вже поча].и працIовати tIад окремим
роздiлом на сайтi; значно меllший бюдхеr.; менше документальноi робо.ги;
простiше запустити окремий роздiл на сайтi, нiж нове онлайн-вилалlня.

Ризики: вiдсутнi.
!руечй Bapiatlm: Окреме он,лайlt-виданlrя iз cBocto веб алресою (без rtiдв'язки

до сайту НФ[У):
Що погрiбно: розробити cIpyкl}py нового сайг1 лля оIulайн-ви]lання;

зробити верстку лизайну та запустити сайт; юридично заре€струвати офiцiйне
онлайн-медiа; створити рубрики, за якими булуть публiкуватися матерiали;



Часовi термiни: 2-3 мiсяцi + вiд 2 мiсяцiв для розкрутки онлайн-видання;
кiлькiсть публiкацiй: MiHiMyM 3-4 публiкацiТ на денi або-мiнiмум l0 статей на
один номер (наприклад, щомiсячно); постiйне оновлення новин, ведення
колонок експертiв i T.iH.

Додатковий кан{lли для публiкацiй: окрема cTopiHKa у Фейсбук; окрема
cTopiHKa в Твiтгерi.

Бюджет: вiд 80 тис грн на створення, розробку та запуск сайту; оплата працi:
головного редактора - вiд 20 тисlмiс., дизайнера./модератора вiд 15 тисlмiсi
Рекламний бюджет для розкрутки нового онлайн видання: вiд l00 тис грн.

Переваги: можливiсть запустити свое авторитетне онлайн-видання; Ъберегги
кошти на майбутнiй pR публикачия на вже вiдомих sиданнях.

Ризики: НФflУ не с провайдером iнформачiйних послуг, тому державна
реес,грацiя не € можливою; онлайн-видання не стане авторитетним для
аулиторii; можлива недостатня кiлькiсть публiкацiй, що не бУде вiдповiдати
реальнiй роботi ЗМI, сайт виглядатиме як закинутий

Трепiй MpiaHm: такий же як другий тiльки без державноi ресстрацii.
В_ обговореннi взяли участь:. Яченко Л.П., Солдаткiн о.П., Полоцька о.о.,
Вiльчинський С.й., Носич о.й., Висоцька Н. О., .Щорошенко А.О.
За результатами обговорення Яценко Л.П, винiс на голосування пропозицiю

":9орут1 перiодичне електронве видання <Вiсник НФЩУ> (англiйською
<Herald NRFU>) за першим BapiaHToM, запропонованим дирекцiсю НФflУ.
Голосування: (зD -l8; <<проти>> - 0; <утримались>r - 0, не голосували -2.
УХВдЛИЛИ: створити перiодичне електронне видання <Вiсник НФ,ЩУ>
(англiйською <Неrаld NRFU,l) за першим BapiaHToM. залропонованим дирекцiсю
нФду.

7

панель користувача лля публiкачii матерiалiв; робота
робо l а молсратора MaTepia-lliB: лизаИllер Jl,llя l ti.lгоr овки
бюджет для запуску нового онлайн-мелiа.

б. Шосте пшташшя порялку денно].о
грантоотримувачiв до HayKoBoi ради НФ.ЩУ>.

головного редактора;
вiжуалiв; рекламний

- пПро розгляд звернень

велика кiлькiсть
доповiла про l1

СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. повi,ltомила, rцо на a,]Ipecy Фоltлу ttалхо/tить
зверненЬ вiл граптоотримУвачiв ло HayKotloT ради НФ/I,У .га

таких листiв:

l. lнститут фiзики НАН УкраiЪи (вiд 23.11.2020 Л! 60/41_562) щодо
внесення змiн до кошторису витрат за статтею <<оплата працi> умовамиконкурсу визначено. Iцо максимальна шомiсячна оплаrа пpaLri наукового
керiвника та кохного виконавllя не повинна псревищувати l0 мiнiмальних
заробiтних плат в YKpaTHi, встановлених на початок року, в якому злiйснюсться
вiдповiдна виплата. Немас пiдстав для noro,tr*""nr' оплати працi одного
виконавця у розмiрi 59 [ис. грн. на мiсяць.
2. нтУ Украiни <КПI iMeHi Iгоря Сiкорського> (вiд 26,11.2020
л9 P/0201.0l /0204.02/95/2020) щодо надання можливос.гi пiдписання додатково'i
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угоди, яка передбачатиме здiйснення закупiвлi за вiдповiдними тендерами та
подання звiry щодо проведення цих операцiй пiзнiше встановленого договоромстроку питання здiйснення грантоотримувачами публiчних закупi;ель
перебувас поза межами компетенцii Фонду. Вiдповiдно до пункту 7.5. дБговорУпро виконаннЯ науковогО дослiдження i розробки за рахунок грантовоТ
пiдтримкИ звiтнi документИ грантоотримувач подас не пiзнiше l5 грулня 2020
року.

?: . л лI::I"ту, "олекулярноi 
бiологii i генетики НАН УкраiЪи (вiл 26.11.2020 р.Nl 109/531-04) цодо погодження закупiвлi додч.*о"о.о обладнання на

зекономленi пiсля тендеру кошти ( 18 420 грн.) - обсяг перенесених коштiв неперевищу€ l0%, отже погоджувати не потрiбно. Пр, звiтуваннi
гр_антоотримувач зазначить yci вiдхилення вiд запланованого кошторису i
обrрунтування до них.

1: _Il:l"ryry молекулярноТ бiологii i генетики НАН УкраТни вiд27.||.2020 р.Nl 109/532-17) щодо погодження закупiвлi матерiалiв на невикористанi на
вiдрядження кошти _ сума коштiв лп" n"penoiy на iншу статtю витрат
перевищус l0o%. Пропонуеться дозволити Придбання за зекономленi кошти
лабораторного реактиву <Сумiш для кiлькiсноi ПЛР в реальному часi з
lнтеркалюючими барвниками>> для проведенrlя бiологiчного тестування в
рамках виконання проскту. ресстрацiйний номер 2020.0l/009l, за умовивиконання Календарного плану та Технiчного завдання у повному обсязi.

Голосування: ((за>) - одноl.олосно.
ухвАлили: наукова рада не заперечу€ проти придбання за зекономленi
кошти лабораторного реактиву <Сумiш для кiлькiсноi ГUIР в pea,rbHoMy часi з
iнтеркалюючими барвниками> для проведення бiологiчного тестування в
рамках виконання проекту ресстрацiйний номер 2020.0li0091, за умовивиконання Календарного плану та Технiчного завдання у повному обсязi.

|: I_ч9]"rут 
"олекулярноi 

бiологiТ i генетики НАН Украiни (вiд 30.11.2020 р.]ф 109/534-15) щодо погодження закупiвлi матерiалiв на невикористанi на
вiдрядження кошти - Hi законодавством, Hi договором не передбачено
можливостi перенесення матерiалiв, закупiвля яких була запланована в заявцi
на 202l piK, на 2020 piK.
6. lнститут зоологii iM. I.I. ШмаJьгаузена НАН УкраrЪи (вiд 24.11.2020 р.
J,,lъ ll4lз80) щодо погодхення закупiвлi MaTepiMiB на невикористанi на
вiдрядження кошти - Hi законодавством, Hi договором не передбачено
можливостi перенесення матерiалiв, заryпiвля яких була запланована в заявцi
на 202l piK, на 2020 piK.

! Iнститут xiMii поверхнi iM. О.О. Чуйка HAFI Украiни (Nо 259101_10_417 вiл
27 .l | ,2020) щодО виправленнЯ технiчноi помилкИ у po.pu*yr*u* до кошторису
витрат _ вирiшення питання щодо внесення змiн у розрахунк, до Кошторису
витрат проскту, зокрема, у частинi розподiлу витрат в межах cTaTTi <Витрати на
виконання проскту субвиконавцем)), перебувас поза межами компетенцiт
Фонду.
8. Пояснювальна записка наукового керiвника проекту Патриляк Л.К. (вiд
25,11,2020) щодо надання письмового дозволу на придбання iнLцоТ моделi спец
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обладнання - питання здiйснення грантоотримувачами публiчних закупiвель
перебувае поза межами компетенцii Фонду.
9. 

._ ДУ _<Iнстиryт харчовоi бiотехнологii та геномiки НАН Украiни> (вiд
з0.11.2020 р. f\э385/01-14) щодо наданнЯ дозволу на лрилбання p"u*r"ry(Сумiш. для ПЛР з Taq полiмеразою (2х), на i00 реакцiйо " ,"'"r*у i
вiдсутнiстю. на.складах Украlни позицiТ <Стрiпи для [iЛР в ремьному часi
низькопрофiльнi iз кришками Бiолабтех> - не вiдбуваеться перенесення коштiв
мiж статrями витрат, Фонд не ма€ процедури погодження таких змiн пiсля
пiдписання договору. При звiryваннi ,рЪ"rоф""у"а,,, зазначить yci вiдхилення
вц запланованого кошторису та надасть обцрунтування до них.l0. 

. 
нАУ (вiд з0.11.2020 р. Nч 3О/2977) щодо ,uдurп" дозволу на перенесення

TepMlHy оплати частини виц)атних матерiалiв на 2021 piK - Бюджетне
законодавство не дозволяс переносити на наступний pik невикористану частину
бюджетних коштiв.
l1. НТУ (КПI iMeHi Iгоря Сiкорського> (вiд 0|.l2.2o21 р.л! 0001.01/0204.021129/2020) щодо надання дозволу на освоення коштiв,
передбачених кошторисами просктiв, до 31.12.2Oi0, а строки поставки
iмпортного обладнання, оплаченого авансовими платежами у 2020 роцi,дозволити протягом I кварталу 2021 року - питання здiйснЪння
грантоотимувачами публiчних закупiвель перобува€ поза межами компетенцii
Фонду. Вiдповiдно до пункту 7.5. договору про виконання наукового
дослiдження i розробки за рахунок l-pu"rouoi' пiдтримки звiтнi документи
грантоотримувач подас не пiзнiше l5 грулня 2020 року.
7. Сьоме питання порядку денноrо - <<Рiзнеr>.

Полоцька о.о. наголосила на тому, що дирекцiя НФ{У не зможе
процес укладення договорiв про виконання наукових ,tlослiджень та

розлочати
розробок з

грантоотримувачами у 202l роцi до тих пiр, поки не буде бюджетного
призначення.

Яценко Л.П. нагадав, що 27 rрудня 2020 року закiнчуtоться ловноваження
майже половини членiв науковоi раJlи й лосi ,," uiлоru дата засiдання
Нацiональноi рали Украiни з пи.l.аIIь розви.].ку ttауки i ,гехно,llогiй, tla якому мас
бути затверджений новий склад IlayKoBoT рuл" Сlоuду, Враховуючи зазначене.
наукова рада повинна активiзуватись та за перiод з 15 до 27 грулня затвердити
yci звiти й прийняти рiшення про продовження фiнансування'проектiв на 202l
plK,

обговоренtrя органiзаrtiт проllесу затверджеIlItя науковою радою звjr.iв за
результаl,ами виконанIIя ttаукових лослiджеrrь i розробок у 2020 poui,

Питання порядку денного
завершеним.

Голова НР

Секретар НР

вичерпанi. Засiдання оголошуеться

JI.П. Яценко

Т.М. Косячкiнай-|
" ///


