
ПРОТОКОЛ № 19
Засідання наукової ради Національного фонду досліджень України

(НФДУ)
08 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 24 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., Бородіна О. М., Вільчинський С.Й., Данішевський В.В., 
Дорошенко А.О., Досенко В.Є., Калюжний Ю.В., Колосніченко О.В., Колотілов 
С.В., Кравець О.А, Курило І.О, Лебовка М.І., Лученко Д.В., Матишевська О.П., 
Мельник Т.А., Мойсієнко І.І., Москаленко Р.А., Носич О.Й., Павличенко А.В., 
Пріхна Т.О., Родінкова В.В., Солдаткін О.П., Шепельський Д.Г.

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

Порядок денний:
1. Пропозиції до інформаційно-аналітичних матеріалів з питання 
комітетських слухань щодо діяльності Національного фонду досліджень 
України.
Доповідачі: Яценко Л.П., Полоцька О.О.
2. Про оголошення «безпекового» конкурсу НФДУ 
Доповідач: Солдаткін О.П.
3. Про ухвалення рішень щодо надання грантів у 2021 році 
Доповідач: Полоцька О.О.
4. Розгляд звернень грантоотримувачів.
Доповідач: Полоцька О.О.
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5. Різне
Головуючий Яценко Л.П. виніс пропозицію розпочати засідання зі схвалення 
порядку денного.
Голосування: «за» - 24; «проти» - 0; «утримались» - 0.
Заперечень у членів НР немає, порядок денний схвалюється одноголосно.
Пропонується розпочати з четвертого питання порядку денного та надається 
слово виконавчому директору Полоцькій О.О.
Розгляд питань порядку денного:
4. Четверте питання порядку денного - «Про розгляд звернень 

грантоотримувачів».
СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. представила на розгляд НР лист від 07.06.21 р. № 7/464 від 
виконавця проекту 2020.02/0283 Юрія Костецького. У листі викладено 
пояснення стосовно конфлікту між учасником та науковим керівником проекту.
В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Пріхна Т.О., Родінкова В.В., 
Лученко Д.В., Лебовка М.І., Носич О.Й., Дорошенко А.О., Солдаткін О.П., 
Мельник Т.А., Калюжний Ю.В., Шепельський Д.Г, Полоцька О.О.
За результатами обговорення вирішили відкласти розгляд даного питання та 
доручити:
- Колотілову С.В. ознайомитись з повним текстом заявки та звітною 

документацією за 2020 рік.
- Дирекції Фонду зкомунікувати з керівником проекту Шеметом В.Ж. 

Запропонувати посилити команду, з якої планується вилучити двох 
виконавців, готувати документацію з урахуванням важливості збереження 
всіх завдань та індикаторів виконання (відповідно до заявки).

1. Перше питання порядку денного -  «Пропозиції до інформаційно-аналітичних 
матеріалів з питання комітетських слухань щодо діяльності Національного 
фонду досліджень України».

СЛУХАЛИ:
Полоцька О.О. представила на розгляд НР пропозиції до інформаційно- 
аналітичних матеріалів з питання комітетських слухань щодо діяльності 
Національного фонду досліджень України.
Яценко Л.П. запропонував змінити формулювання п.З та викласти в такій 
редакції: «Внести зміни до Закону України «Про наукову, науково-технічну 
діяльність» щодо повноважень Фонду».
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Лученко Д.В. запропонував формулювання п.8 конкретизувати в частині 
посадових окладів працівників дирекції Національного фонду досліджень 
України.
Яценко Л.П. підтримав Лученка Д.В. та порекомендував доповнити 
аргументацію посадового окладу словами: «...що відповідають їх
інтелектуальним затратам, навантаженню та були конкурентоздатними».
Полоцька О.О. запропонувала додати ще «рівень відповідальності».
За результатами обговорення Яценко Л.П виніс на голосування схвалити 
пропозиції до інформаційно-аналітичних матеріалів з питання комітетських 
слухань щодо діяльності Національного фонду досліджень України.
Голосування: «за» - 24; «проти» - 0; «утримались» - 0; не голосували -  0.
ВИРІШИЛИ: схвалити пропозиції до інформаційно-аналітичних матеріалів з 
питання комітетських слухань щодо діяльності Національного фонду досліджень 
України.

2. Друге питання порядку денного -  «Про оголошення «безпекового» конкурсу 
Національного фонду досліджень України.

Солдаткін О.П. представив на розгляд НР умови проведення конкурсу з 
попередньою назвою «безпековий».
Яценко Л.П. наголосив на конструктивному та швидкому обговоренні умов 
проведення конкурсу, у зв’язку із необхідністю його оголошення.

1) Назва конкурсу.
В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Полоцька О.О, Лебовка М.І., 
Вільчинський С.Й., Колосніченко О.В., Бородіна О.М., Кравець О.А.
За результатами обговорення Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію 
схвалити назву конкурсу «Наука для безпеки і сталого розвитку України».
Голосування: «за» - 24; «проти» - 0; «утримались» - 0; не голосували -  0.
ВИРІШИЛИ: схвалити назву конкурсу «Наука для безпеки і сталого розвитку 
України».

2) Назва документу.
Полоцька О.О. зазначила, що відповідно до Постанови КМУ №1170 п.Ю 
«Наукова рада на основі пропозицій наукових рад секцій ухвалює рішення про 
проведення конкурсу та його умови, тому цей документ запропонувала назвати 
«Умови». У п. 12 цієї ж постанови зазначається, що Фонд забезпечує розміщення 
на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу...». Зміст 
«Умов» та «Оголошення» не є абсолютно ідентичним, але більшість пунктів
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перетинаються. Враховуючи зазначене висловила пропозицію щодо об’єднання 
усіх пунктів в один документ. Минулого року наявність двох документів 
породжувала певні незручності, про що говорили учасники конкурсів.
Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію затвердити один документ, який 
буде включати всю необхідну інформацію, під назвою «Умови проведення 
Національним фондом досліджень України конкурсу проектів із виконання 
наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки і сталого розвитку 
України»».
Голосування: «за» - 24; «проти» - 0; «утримались» - 0; не голосували -  0.
ВИРІШИЛИ: затвердити об’єднання усіх пунктів в один документ під назвою 
«Умови проведення Національним фондом досліджень України конкурсу 
проектів із виконання наукових досліджень і розробок «Наука для безпеки і 
сталого розвитку України»».

3) п. 1.3 «Тематичні напрями конкурсу».
Лебовка М. І. запропонував вилучити всі пункти, що будуть вимагати 
оформлення секретних допусків до державних таємниць (військових таємниць, 
вибухових пристроїв, терористичної діяльності) на всіх етапах проходження 
конкурсів.
Родінкова В.В. зробила пропозицію доповнити пункт «Тематичні напрями 
конкурсу» фразою «... інформаційної безпеки».
Полоцька О.О. запропонувала залишити фразу «медична та військова безпека» 
через неоднозначність її трактування.
Пріхна Т.О. додала, що можна її замінити на фразу «охорона здоров’я».
Яценко Л.П. узагальнив п. 1.3 у такій редакції: «Тематичні напрями конкурсу -  
конкурс колективних проектів за напрямами досліджень, пов’язаних із охороною 
здоров’я, забезпеченням біологічної, екологічної, харчової, інформаційної та 
соціальної безпеки, відповіді на виклики за умов природних та техногенних 
надзвичайних ситуацій, подолання медико-біологічних та психологічних 
наслідків пандемії СОУГО-19 та вирішення пов’язаних з цим юридичних 
питань».
Лебовка М.І. запропонував додати до абзацу 2 п.1.4 «...та охороною 
навколишнього середовища» і додати абзац за попередньою назвою «Харчова 
безпека» до тематичних напрямів конкурсу.
Полоцька 0 .0  запропонувала віднести «харчову безпеку» до п.1 «діагностика, 
профілактика, лікування, прогнозування і подолання наслідків соціально 
значущих та соціально-небезпечних захворювань людини».
В обговоренні взяли участь: Пріхна Т.О., Бородіна О.М., Кравець О.А.



5

Зважаючи на пізню годину запропоновано відкласти розгляд другого питання 
порядку денного на наступне засідання.
Питання порядку денного вичерпані, наступне засідання планується провести 
11 червня 2021 року о 1.7 год 00 хв.
Засідання оголошується завершеним.

Секретар НР

Голова НР Л.П. Яценко

А.А. Дукач


