
ПРОТОКОЛ № 20
Засідання наукової ради Національного фонду досліджень України

(НФДУ)
11 червня 2021 року

Місце проведення: у зв’язку з карантином та рекомендованими
протиепідемічними заходами, засідання відбувається в дистанційній формі 
шляхом аудіо/відео конференції із застосуванням програмного забезпечення 
Zoom.

Реєстрація членів наукової ради (далі - HP) проводиться онлайн шляхом 
приєднання до аудіо/відео конференції (кількісний склад секції - ЗО осіб).

За результатами реєстрації на засіданні присутні 22 члени наукової ради (засідання 
HP проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох третин від 
загальної кількості членів HP).

Присутні на засіданні:
Голова Наукової ради Яценко Л.П., головуючий на засіданні.
Члени наукової ради:
Амеліна С.М., Бойко Н.В., Вільчинський С.И., Дорошенко А.О., 
Калюжний Ю.В., Колосніченко О.В., Колотілов С.В., Костюченко Ю.В., 
Кравець О.А, Курило І.О, Куценко О.Д., Лебовка М.І., Матишевська О.П., 
Мельник Т.А., Мойсієнко І.І., Москаленко Р.А., Носич О.Й., Пріхна Т.О., 
Родінкова В.В., Солдаткін О.П., Шепельський Д.Г.

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

Порядок денний:
1. Про розгляд звернень грантоотримувачів.

Доповідач: Полоцька 0 .0

2. Про ухвалення рішень щодо надання грантів у 2021 році.
Доповідач: Полоцька О.О.

3. Про оголошення конкурсу «Наука для безпеки та сталого розвитку 
України» Національного фонду досліджень України.

Доповідач: Солдаткін О.П.

4. Різне.
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Головуючий Яценко Л.П.. виніс пропозицію розпочати засідання зі схвалення 
порядку денного.
Голосування: «за» - 22; «проти» - 0; «утримались» - 0.
Заперечень у членів НР немає, порядок денний схвалюється одноголосно. 
Надається слово виконавчому директору Полоцькій О.О.
Розгляд питань порядку денного:
1. Перше питання порядку денного «Про розгляд звернень грантоотримувачів». 
СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. представила на розгляд НР один лист від грантоотримувачів:

№ Вх. №  

дата

П роект/

Н ауковий керівник

Зміст звернення

1 7/474
від
11.06.2021

2020.02/0283 
Н аціональний технічний 
університет У країни «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»
Ш емет В.Ж.

Відповідь на лист Ф онду щодо 
м отивації вилучення двох 
виконавців, а також  повторний 
опис ситуації, яка склалась у 
колективі.

За результатами розгляду прийнято ріш ення: взяти до відома.

Полоцька О.О. зазначила, що доручення НР виконано, а саме: Колотілову С.В. 
було надано для ознайомлення повний текст заявки та звітну документацію за 
2020 рік.
Колотілов С.В. відмітив, що від аналізу отриманих матеріалів у нього склалося 
добре загальне враження. При цьому зазначив, що з погляду наукового 
дослідження зроблена робота в цілому відповідає меті проекту, а серйозні 
зауваження відсутні.
За результатами обговорення Яценко Л.П. запропонував перейти до розгляду 
договірних документів за зазначеним проектом.

2. Друге питання порядку денного -  «Про ухвалення рішень щодо надання 
грантів у 2021 році»

СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. доповіла про 1 договір за конкурсом «Підтримка досліджень 
провідних та молодих учених»»



з

2020.02 «П ідтримка дослідж ень провідних та молодих учених»

№
з/п

Реєстраційний 
номер проекту

У станова Н азва проекту Н ауковий
керівник

1 2020.02/0283

Н аціональний 
технічний університет 
У країни "Київський 
політехнічний інститут 
імені Ігоря 
Сікорського»

«Нові високопластичні 
надміцні сталі Ре-Мп-А1- 
С: вплив технологічних 
параметрів на формування 
їх  структури та фізико- 
хім ічні властивості»

Ш емет
Володимир
Ж данович

Обсяг витрат, зазначений в договорі, не відповідає затвердженому: затверджений 
-  1 810 500, 00 грн., бюджет в договорі -  1 468 200, 00 грн., різниця -  
342 300, 00 грн.
Зменшена стаття витрат оплата праці, стаття матеріали відповідно до заявки, 
стаття спецустаткування відповідає заявці, стаття непрямих витрат -  зменшена.
З проекту виключають двох виконавців: Михаленкова К.В. та Костецького Ю.В. 
Михаленков подав заяву на припинення участі в проекті, Костецький не надав ні 
заяви-відмову від участі в проекті, ні інформовану згоду, однак є лист від 
проректора та наукового керівника із проханням виключити його із проекту.
В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Вільчинський С.Й., Пріхна Т.О., 
Шепельський Д.Г.
За результатами обговорення Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію 
погодити кошторис витрат проекту та надати грант переможцю конкурсу 
«Підтримка досліджень провідних та молодих учених» Національному 
технічному університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», проект «Нові високопластичні надміцні сталі Бе-Мп-АКС: вплив 
технологічних параметрів на формування їх структури та фізико-хімічні 
властивості», реєстраційний номер 2020.02/0283 (науковий керівник Шемет 
В.Ж.) з обсягом фінансування у 2021 році - 1 468 200, 00 грн.
Голосування: «за» - 15; «проти» - 4; «утримались» - 2, не голосували -  1.
ВИРІШИЛИ: погодити кошторис витрат проекту та надати грант «Підтримка 
досліджень провідних та молодих учених» Національному технічному 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», проект «Нові високопластичні надміцні сталі Ге-Мп-А1-С: вплив 
технологічних параметрів на формування їх структури та фізико-хімічні 
властивості», реєстраційний номер 2020.02/0283 (науковий керівник Шемет 
В.Ж.) з обсягом фінансування у 2021 році - 1 468 200, 00 грн.
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3. Третє питання порядку денного -  «Про оголошення конкурсу «Наука для 
безпеки та сталого розвитку України» Національного фонду досліджень 
України».

Солдаткін О.П. нагадав, які пункти умов конкурсу вже були розглянуті, але не 
затверджені на минулому засіданні НР та продовжив представлення з п.1.1 до 
п.1.4 включно.
Полоцька О.О. запропонувала додати до п. 1.2 «Мета конкурсу» абзац: 
Конкурсний відбір здійснюється відповідно до порядку конкурсного відбору та 
фінансування Національним фондом досліджень України проектів із виконання 
наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 грудня 2019 року №1170.
Також, Полоцька О.О. відмітила, що п. 1.4 потрібно розпочати такою фразою: 
«Тематика проектів має відповідати принаймні одному з пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки (у відповідності до ст. З Закону України «Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки») та принаймні одному з 
тематичних напрямів конкурсу.
Куценко О.Д. запропонувала абзац 3 п.1.4 викласти в редакції: «...новими 
викликами безпеці людини за особливих умов: подолання наслідків тимчасово 
окупованих територій та їх ревіталізація, загроза тероризму, енергетичній, 
кібернетичній, хімічній, біологічній, радіоактивній безпеці: природні та
антропогенні кризи».
Лебовка М.І. зробив пропозицію додати абзац 4 п. 1.4 під назвою: «...сучасними 
напрямками продовольчої безпеки і створенням сталих систем агровиробництва 
та переробки продуктів харчування (реалізація Європейської стратегії «від лану 
до столу»).
В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Мойсієнко І.І., Пріхна Т.О.
За результатами обговорення Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію 
включити абзац 5 до п.1.4 «Умов проведення Національним фондом досліджень 
України конкурсу проектів із виконання наукових досліджень і розробок «Наука 
для безпеки та сталого розвитку України» (далі -  Умови)
Голосування: «за» - 7; «проти» - 9; «утримались» - 2, не голосували -  4. 
ВИРІШИЛИ: не включати абзац 5 до п.1.4 Умов.
Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію затвердити розглянуті пункти 
Умов з п. 1.1 до п. 1.4 включно.
Голосування: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 3, не голосували -  2. 
ВИРІШИЛИ: затвердити розглянуті пункти Умов з п.1.1 до п.1.4 включно.
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- п. 1.5 Умов «Тривалість реалізації проектів, що будуть відібрані за результатами 
конкурсу» запропоновано залишити у попередній редакції.
Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію залишити п. 1.5 Умов під назвою 
«Тривалість реалізації проектів, що будуть відібрані за результатами конкурсу» 
у попередній редакції.
Голосування: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 0, не голосували -  2.
ВИРІШИЛИ: залишити п. 1.5 Умов під назвою «Тривалість реалізації проектів, 
що будуть відібрані за результатами конкурсу» у попередній редакції.
Яценко Л.П. запропонував змінити порядок розташування пунктів Умов, який 
буде мати такий вигляд:

- п.1.5 «Тривалість реалізації проектів, що будуть відібрані за результатами 
конкурсу».

- п. 1.6 «Загальний обсяг та основні відомості щодо порядку фінансування 
наукових досліджень і розробок (проектів), що будуть відібрані за 
результатами конкурсу».

Полоцька О.О. зазначила, що це не відповідає порядку розташування умов, 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. 
№1170 “Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування 
Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і 
розробок”, але важливим залишається факт наявності пунктів в умовах.
Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію поміняти місцями п.1.5 та п.1.6 
Умов на зазначений вище вигляд.
Голосування: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 0, не голосували -  2.
ВИРІШИЛИ: змінити розташування пунктів 1.5 та 1.6, що буде мати такий 
вигляд:

- п.1.5 «Тривалість реалізації проектів, що будуть відібрані за результатами 
конкурсу».

- п. 1.6 «Загальний обсяг та основні відомості щодо порядку фінансування 
наукових досліджень і розробок (проектів), що будуть відібрані за 
результатами конкурсу».

-п.1.6 Умов від назвою «Загальний обсяг та основні відомості щодо порядку 
фінансування наукових досліджень і розробок (проектів), що будуть відібрані за 
результатами конкурсу».
Запропоновано визначити загальний обсяг фінансування та фінансування одного 
проекту відповідно до терміну виконання.
В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Полоцька О.О, Вільчинський С.Й., 
Лебовка М.І.
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За результатами обговорення Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію 
затвердити обсяги фінансування у такому значенні:
«Загальний обсяг фінансування конкурсу в 2022 р. становить до 150 млн. грн. 
Максимальна загальна сума фінансування одного проекту:
-  із терміном виконання в 2022 році -  3 млн. грн.;
-  із терміном виконання в 2022-2023 рр. -  6,5 млн. грн.;
-  із терміном виконання в 2022-2024 рр. -  10 млн. грн.
Загальний обсяг фінансування Конкурсу -  500 млн. грн.»
Голосування: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 0, не голосували -  2. 
ВИРІШИЛИ: затвердити обсяги фінансування у зазначеному вигляді.
Солдаткін О.П. запропонував розглянути статті витрат грантових коштів НФДУ.
Полоцька О.О. зазначила, що у минулому конкурсі «Наука для безпеки людини 
та суспільства» та «Підтримка досліджень молодих та провідних вчених» сума 
непрямих витрат складала 10% від загального обсягу гранту і це породило 
серйозні непорозуміння, особливо в проектах, де є субвиконавці. Непрямі 
витрати мають корелюватись із прямими витратами. У випадку виконання 
проекту субвиконавцем у нього є свої 10% від його власних прямих витрат. Тому 
запропонувала прив’язати ці 10% лише до прямих витрат, адже тоді, і в 
основного виконавця, і в субвиконавця все буде логічно підраховуватись.
Яценко Л.П. запропонував, щоб загальний обсяг непрямих витрат не 
перевищував 50% від заробітної плати, при цьому не перевищували 10% від 
загального обсягу фінансування гранту.
Солдаткін О.П. зробив пропозицію, щоб витрати на оплату праці персоналу, 
зокрема працівників фінансових служб, працівників юридичних служб тощо, які 
будуть задіяні в обслуговуванні договору про виконання наукового дослідження 
і розробки за рахунок грантової підтримки становили не більше 30% від 
загального обсягу статті витрат «Непрямі витрати».
Стосовно абзацу 4 Полоцька О.О. наголосила на тому, що під час консультації із 
контрольно-ревізійними установами була рекомендація закласти обмеження на 
загальний обсяг статгі «Витрати на виконання проекту субвиконавцем» у 
відсотковому відношенні. Тому зазначила, що дирекція пропонує 30%, але цей 
відсоток не повинен перевищувати 50%. .
Солдаткін О.П. запропонував зазначити не більше 50%.
Яценко Л.П. висловив думку викласти абзац, що стосується звітів у такій 
редакції: «Звіти розглядаються та схвалюються науковою радою Фонду за 
поданням відповідної наукової ради секції Фонду».
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Полоцька О.О. наголосила на тому, що це суперечить Постанові Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2019 р. №1170 “Про затвердження Порядку 
конкурсного відбору та фінансування Національним, фондом досліджень 
проектів з виконання наукових досліджень і розробок”.

<•

Яценко Л.П. запропонував абзац, що стосується оплати праці керівника та 
виконавців проекту окреслити так: «У межах усіх проектів НФДУ, в яких 
науковий керівник та кожен виконавець бере участь у відповідному році, 
максимальна щомісячна оплата праці наукового керівника та кожного виконавця 
не повинна перевищувати 10 мінімальних заробітних плат в Україні, 
установлених на початок року, в якому здійснюється відповідна виплата. У 
кошторисі проекту має бути зазначено зайнятість (за місяцями) наукового 
керівника та кожного виконавця проекту».
Запропоновано до обговорення Розділ II «Вимоги до учасників конкурсу».
Солдаткін О.П. запропонував визначити кількісний склад авторів проекту, що 
буде складатись від 3 до 10 дослідників.
Яценко Л.П. висловив думку конкретизувати поняття «автори проекту», що буде 
включати в себе наукового керівника та виконавців.
В обговоренні взяли участь: Лебовка М.І., Куценко О.Д., Калюжний Ю.В., 
Вільчинський С.Й., Родінкова В.В, Бойко Н.В.
Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію схвалити Розділ І «Загальні 
відомості про конкурс» та Розділ II «Вимоги до учасників конкурсу» в цілому з 
урахуванням внесених правок.
Голосування: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 3, не голосували -  3.
ВИРІШИЛИ: схвалити Розділ І «Загальні відомості про конкурс» та Розділ II 
«Вимоги до учасників конкурсу» в цілому з урахуванням внесених правок.

Зважаючи на пізню годину запропоновано відкласти розгляд третього питання 
порядку денного на наступне засідання.
Питання порядку денного вичерпані, наступне засідання планується провести 
15 червня 2021 року о 17 год 00 хв.
Засідання оголошується завершеним.

Г олова НР

Секретар НР


