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засiдання HaykoBOi ради Наttiонального фонлу лослiлжень Украiни
(нФду)

lб грулня 2020 року

мiсце проведення: у зв'язку з карантином та рекомепдованими
протиепiдемiчними заходами, засiдання вiлбуваеться в дистанцiйнiй формi
шляхом аудiо/вiлео конференчiт iз застосуванням програмного забезпечення

Zoom.

Ресстрацiя членiв науковоТ ради (далi - НР) проволиться онлайн цляхом
присднання до аулiо/вiдео конференцii (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).

За результатами реестрачii на засiданнi присутнi 23 члени HayKoBoi ради
(засiлання НР проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше

двох тетин вiд загальноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

Голова HayKoBoi рали Яценко Л.П., головуючий на засiданнi.

Члени науковоi ради:

Боречький Ю.Р., Боролiна О.М., Висоцька Н.О., Вiльчинський С.Й.,
Гончарук А.Г., .Щорошенко А.О., Жаботинська С.А., Зажигалов В.О.,
IcacHKoB С.В., Колотiлов С.В., Кондратю.к С.Я., Кочубей А.Н., Лебовка M.l.,
Мельник Т.А., Найдюк Ю.Г., Носич О.й., Павличенко А.В., Прiхна Т.О.,
Сарабссв В.Л., Скок М.В., Солда,гкiн О.П., Шакун B.l.

Представники дирекцii НФДУ:
Полоцька О.О. - виконавчий директор;

Анлрущенко В.Б. - начальник вiддiлу фантовоТ пiдтримки дослlджень з

[риродничих i технiчних наук, математики та iнформатики управлiння
забезпечення грантовоi пiдтримки;

Науменко В.,Щ. - начальник вiддiлу грантовоi пiдтримки дослiджень з

бiологii, меличини i аграрних наук управлiння забезпечення грантовоТ

пiдтримки;

Марушевська О.С. * начальник вiддiлу грантовоi пiд,гримки дослiджень з

соцiальних та гуманiтарних наук управлiння забезпечення грантовоi
пiдтримки.

l. Про поточний стан справ з укладанця договорiв та оплати роботи

Губар C.I. - перший заступник виконавчого директора;

експертiв.
Допов idоч i : Полоцько О. О.



2. Про поточний стан звiryвання грантооФимувачiв та розгляд звiтноТ

документаuii.
Доповidачi : П олоцько О. О,

3. Про оптимiзачiю органiзаuiйноТ роботи дирекчii НФ,ЩУ.

Доп овidачi : П олоцьхо О. О.

4. Про стан справ з розподiлу наукових звiтiв гратноотримувачiв мiж
членами HayKoBoi рали НФ.ЩУ, пiдписання зобов'язань про нерозголошення
iнформачii та реестрацiТ в АС <Конкурс просктiв НФ,ЩУ>.

Доповidачi: Вiльчuнськu С.Й, Солlапкiн О,П., Бороdiна О,М,

5. Рiзне.

Яценко Л.П. винiс пропозицiю розпочати засiдання зi схвмення порядку

денного.

Голосування: <<за>> -23; (проти) - 0; <утрима.пись> - 0.

заперечень у членiв Нр немае, порядок денний схвалюсться одноголосно.

розгляд питань порядкч денного:

1. Перше пптання порядку девного - <Про поточний стан справ з

укладання договорiв та оплати роботи експертiв>.

СЛУХАJIИ:
Полоцька О.О. доповiла, що станом на lб грулня 2020 року дирекцiя фонду
завершуе укладання договорiв на проведення науковот та науково-технiчноi
експертизи. 7-8 грудня BciM експертам було направлено повiдомлення про те,

що договорИ булуть уклаленi та оплаченi за умовИ одержання договорiв i
звiтноi документацii не пiзнiше l l грудня 2020 року. Протягом l1-15 грулня
2020 року було опрачьовано Bci паперовi примiрники договорiв, якi було
надiслано або передано та направлено на оплату. Статистика щодо укJIадання
договорiв з експертами двох KoHKypciB станом на 16 грулня 2020 року мае

такий вигляд: кiлькiсть логоворiв, якi мають бути уклалено * 883;

вiдмовились укладати договiр - бl; надiйшло паперових примiрникiв
доюворiв - 674; кiлькiсть оплачених договорiв - 449; надано згоду направити
паперовi примiрники договорiв - 83; не отримано вiдповiдi на запрошення

до укJIадання договорiв - 65.

Iнформачiю взято до вiдома.

2. .Щруге питання порядку денного - <Про поточний стан звiтування
грантоотримувачiв та розгляд звiтноi документацii).

СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. повiдомила, що з l5 грудня 2020 року дирекцiсю розпочато
опрацювання звiтноi локументацii за логоворами про виконання наукового

дослiдження та розробки за рахунок грантовоi пiдтримки. Також було

зазначено, що лирекцiсю проведено аналiз звiтних локументiв. За

рез}льтатами цього аналiзу дирекuiя пролонус виносити на розгляд HayKoBoi

ради звiтнi документи, в яких мають мiсце змiни матерiалiв та/або



устаткування (при наявностi обrрунтування) для прийняття рiшення щодо
погодження/непогодження таких змiн. Як приклад, до розгляду HayKoBoi рали
було представлено три варiанти надiсланих до дирекцii фiнансових звiтiв, з
якими вже працюс дирекцiя. Олин з трьох представлених фiнансових звiтiв
оформлений неналежним чином, недостатньо обфунтована рiзниця суми
вiдповiдно до кошторису i фактичних витрат та € технiчнi помилки. ,Щирекцiя
не може пiдписувати акти про виконання про€кту з необrрунтованими
витратами. ,Щирекчiсю пропонуеться такий пiдхiд до розглялу звiтноТ
документацii: у разi виявлення помилок у фiнансовому звiтi направляти
заувахення вiдповiдному грантоотримувачу з проханням виправити
помилки. Ще одне питання, яке потребус вирiшення: у деяких кошторисах
зазначено перерозподiл мiж статтями витрат бiльш нiж l00lo i немас
погодження науковоi ради, що робити в таких випадках,

В _обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Солдаткiн О.П., Вiльчинський
С.И., Полоцька О.О., Зажигалов В.О., Шакун В.[., Жаботинська С,Д., Губар
C.L, Лебовка M.I.

За результатами обговорення вирiшили: l) пiдтримати запропонований
дирекцiею НФДУ пiдхiд до розгляду фiнансових звiтiв за договорами про
виконання наукового дослiдження та розробки за рахунок грантовоТ
пiдтримки; z\ приймати рiшення щодо погодження/непогодження
перерозподiлу мiж статтями витрат бiльш нiж 10% пiд час розгляду звiтноТ
документачiТ за вiдповiдним договором.

3. Трете питання порядlry денного - <Про оптимiзацiю органiзачiйноi
роботи дирекцii НФ.ЩУ>.

СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. винесла на розгляд науковоТ рали пропозичiю внести змiни
до (Положення про порядок обрання, призначення та звiльнення
виконавчого директора. його заступникiв, керiвникiв струкryрних пiдроздiлiв
дирекцiТ Начiона:tьного фонду дослiджень Украiни> в частинi вимог до
кандидатiв на посаду виконавчого директора. заступникiв виконавчого
директора та керiвникiв структурних пiлрозлiлiв лирекцiТ НФДУ, а саме:

- п. б доповнити фразою <мас науковий ступiнь доктора наук або
кандидата науt</доктора фiлософii; виддlити фразу <мас вищу ocBiTy лругого
рiвня (магiстр);

- додати п. 50 в такiй релакцii: <<Заступником виконавчого директора
мохе бути особа, яка мас досвiд KepiBHoi роботи не менше п'яти poKiB у
наукових установах, таlабо закладах вищоi освiти, та,/або органах державноТ
влади або мiсцевого самоврядування, мас стаж за основним мiсцем роботи на
посадi наукового (науково-педагогiчного) працiвника в науковiй ycTaHoBi,
закладi вищоТ освiти, науково-технiчнiй органiзаuiТ або на аналогiчнiй посадi
на пiдприемствi, що ма€ науково-технiчнi пiдроздiли. не менше п'яти poKiB,
ма€ науковий ступiнь доктора наук або кандидата наук/доктора фiлософiТ,
вlльно володl€ державною мовою.



- додати п. 5] в такiЙ редакцii: (Керiвником структурного пiдроздiлу
дирекцiТ Фонду може бути особа. яка мас вищу ocBiтy не нижче другого рiвня
(магiстр/спечiалiс,г), вiльно володiс державною мовою. Iншi квалiфiкацiйнi
вимоги до особи. яка призначасться керiвникоv струкlурного пiлрозлiлу
дирекцii Фонду визначаються у положеннi про вiдповiдний структурний
пiдроздiл дирекчiТ Фонду>.
В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Солдаткiн о.П., Вiпьчинський
С,И., Жаботинська С.А., Конлратюк С.Я,, Лебовка M.I.
За результатами обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю
затвердити <<Положення про порядок обрання, призначення та звiльнення
виконавчого дирекгора. його заступникiв, керiвникiв структурних пiлрозлiлiв
дирекцii Нацiонального фонду дослiджень Украiни> в новiй релакuiТ з

урахуванням редакцiйних правок.
Голосування: <за> - 21 ; <проти> - 0; ((утримаJIись)) - l, не голосувми - l ,

ВИРIШИЛИ: затвердити ((Положення про порядок обрання, призначення та
звiльнення виконавчого директора, його заступникiв, керiвникiв структурних
пiдроздiлiв дирекчii Нацiонального фонду дослiджень Украiни) в новiй
редакцiТ з урахуванням редакцiЙних правок (дода€ться).

4. Четверте пптання порядку денного - <Про стан справ з розподiлу
наукових звiтiв гратноотримувачiв мiж членами науковоi ради НФДУ,
пiдписання зобов'язань про нерозголошення iнформацii та ресстрацii в АС
<Конкурс просктiв НФ{У>.

СЛУХАЛИ:
Вiльчинський С.Й. повiдомив, що Bci проскти, за винятком одного,
розполiленi мiж членами секчiТ приролничих. технiчних наук i матемаlики,
один проект за тематикою вiдноситься до секцiт бiологiт, медицини i

аграрних наук i члени зазначеноТ секцii погодились взяти цей проскт пiд свос
кураторство. Ще чотири проекти були переданi до секuii приролничих,
технiчних наук iматематики секцiсю соцiальних та ryманiтарних наук.
Солдаткiн о.П. ловiдомив, що Bci проскти розподiленi мiж членами секцiТ
бiологii, медицини iаграрних наук. При цьому зазначив, що з двома членами
HayKoBoi секцii не вдалося зв'язатись. Один проект за тематикою вiдноситься
до секцii соцiальних та ryманiтарних наук, куди й був перенаправлений.
Боролiна О.М. нагадала, що всього в секцii соцiальних та ryманiтарних наук
ciM членiв, з них: Волошин Ю.В. написав заяву про вихiд зi склалу науковоТ

ради за сiмейними обставинами та два члени HayKoBoi секцii не виходять на
зв'язок. Частина просктiв розподiленi мiж 4 членами науковоi секцii, але ще
заJIишилася значна частина нерозподiлених просктiв. При цьому було
]itзначено. що найближчим часом розполiл прогктiв мiж членами HayKoBoi
ceKuii буде завершено.
fубар C.I. продемонстрував членам науковоТ ради порядок роботи зi
звiтними документами в АС "Конкурс проектiв НФ[У" та розловiв про
правила заповнення [нформацiйних довiдок до звiтноТ документацii,



розмiщених на Google диску. Також нагадав членам HaykoBoi ради про
необхiднiсть заре€сlруватись в АС "Конкурс проектiв НФ,ЩУ".

Питання порядку денного вичерланi, наступне засiдання [ланусться
провести 2l цудня 2020 р. о lб.00. Засiдання оголошусться завершеним.
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голова НР

Секретар НР
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Л.П. Яценко

Т.М. Косячкiна


