
Звіт про громадське обговорення
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом 
досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і

розробок»

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 
обговорення:

Міністерство освіти і науки України.

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на 
обговорення:

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом 
досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок» 
(далі -  проект акта).

Проект акта розроблено Національним фондом досліджень України 
відповідно до частини 7 статті 49 Закону України «Про наукову і науково- 
технічну діяльність», пунктів 19,33 постанови Кабінету Міністрів України 
«Про Національний фонд досліджень України».

Мета розроблення -  затвердження Порядку конкурсного відбору та 
фінансування Національним фондом досліджень України проектів з 
виконання наукових досліджень і розробок з метою визначення процедури та 
умов проведення конкурсного відбору, фінансування та контролю виконання 
проектів з виконання наукових досліджень і розробок, які здійснюються за 
підтримки Національного фонду досліджень.

Громадське обговорення проводилося у формі електронних 
консультацій. Проект акта було розміщено в розділі «Громадське 
обговорення» офіційного веб-сайту Міністерства освіти і науки України 
(www.mon.gov.ua) з 27 липня 2019 року.

Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися до 12 серпня 
2019 року у письмовому вигляді на електронну пошту goncharik@mon.gov.ua.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
Протягом встановленого для обговорення з громадськістю терміну 

надійшли зауваження та пропозиції від 8-ти адресантів, а саме:
- Інституту економіки та прогнозування НАНУ;
- Інституту економіко-правових досліджень ПАНУ;
- Національної академії педагогічних наук України;
- 8 фізічних осіб (Дудін С.В., провідний науковий співробітник, 

Харківського національного університету ім. Каразіна, Кононенко С., 
доцент, Харківського національного університету ім. Каразіна; 
Хоменко В.О, науковий співробітник Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрНУ, 
Демиденко Д.В., м. Київ, Сербенюк С.О.)
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Зауваження та пропозиції направлені протягом визначеного терміну були 
передані Національному фонду досліджень України для подальшого 
опрацювання.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 
науки України за результатами обговорення:

Пропозиціями та зауваженнями, що надійшли до Міністерства освіти і 
науки під час громадського обговорення стосувалися:

- можливості надання Національним фондом досліджень індивідуальних 
грантів;

- вимог до учасників конкурсу, виконавців та наукового керівника 
проекту;

- визначення термінів, які вживаються у Порядку, зокрема «грант», 
«експерт», «заявка», «комісія Конкурсу»;

- відомостей, які мають міститись в рішенні та оголошенні про 
проведення конкурсу;

- порядку фінансування проектів;

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
Пропозиції та зауваження, що надходили під час громадського 

обговорення за інформацією Національного фонду досліджень опрацьовано у 
повному обсязі. Більшу частину пропозицій враховано.

Генеральний директор 
Директорату науки Дмитро Чеберкус
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