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ПРОТОКОЛ № 2/17
засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки

«20» січня 2017 р.
17 год. 30 хв.

м. Київ,
вул. Метрологічна, 14 Б, к. 422

Голова С. РЯБЧЕНКО:
Відповідно до Положення про Ідентифікаційний комітет з питань науки,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р.
№ 410, засідання Ідентифікаційного комітету є правоможним, якщо на ньому
присутні більше ніж 2/3 його складу, тобто не менше ніж 7 осіб.

Засідання Ідентифікаційного комітету з питань науки можуть проводитися
в режимі відеоконференції, або у змішаному режимі, коли частина учасників
присутні безпосередньо, а інші беруть участь як учасники відеоконференції.

На засіданні безпосередньо присутні: Сергій РЯБЧЕНКО і Валерій
ГУСИНІН.

Беруть участь у засіданні Ідентифікаційного комітету з питань науки в
режимі відеоконференції: Джордж ГАМОТА, Олег ЛАВРЕНТОВИЧ, Матс
ЛАРССОН, Бертран ХАЛПЕРІН, Юрій ШКУРАТОВ.

Отже, необхідний кворум є. Пропонується відкрити засідання. Хто «за»?  –
Одноголосно.

Шановні колеги, Вам був попередньо розісланий е-поштою проект
порядку денного цього засідання. Чи є доповнення до цього проекту, чи
пропозиції змін? Нема. Є пропозиція ухвалити Порядок денний засідання
Ідентифікаційного комітету з питань науки (далі – ІК) у такому вигляді:

1. Ознайомлення членів ІК з текстом Положення про конкурс щодо
обрання членів Наукового комітету, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.12.2016 № 1042, розбіжностями в ньому та тим, що
пропонувалося і було ухвалено на засіданні ІК, та прийняття рішення щодо
згоди або незгоди із затвердженим Положенням;

2. Затвердження форми Анкети кандидата у члени Наукового комітету
Національної ради з питань науки і технологій (Curriculum vitae);

3. Затвердження форми Згоди на обробку персональних даних;
4. Затвердження тексту Оголошення про проведення конкурсу щодо

обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку
науки і технологій і умов її оприлюднення.

Ухвалення рішення доручити голові (заступникові) вжити заходів щодо
опублікування Оголошення після затвердження Кабінетом Міністрів України
та оприлюднення Положення про Національну раду з питань розвитку науки і
технологій;

5. Затвердження додатків до Оголошення про початок конкурсу з вимогами
до форматування та оформлення документів що подаватимуться при
висуненні кандидатів;

6. Обговорення питань подальшої роботи членів ІК з документами, що
надходитимуть.
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Рішення прийнято 7 голосами «за».

1. Ознайомлення членів ІК з текстом Положення про конкурс щодо
обрання членів Наукового комітету, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.12.2016 № 1042, розбіжностями в ньому та тим, що
пропонувалося і було ухвалено на засіданні ІК, та прийняття рішення щодо
згоди або незгоди із затвердженим Положенням.

У обговоренні взяли участь: Дж. Гамота, В. Гусинін, С. Рябченко,
Б. Халперін.

Ухвалили: погодитись з редакцією Положення про конкурс щодо обрання
членів Наукового комітету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2016 № 1042.

Рішення прийняте 7 голосами «за».

2. Затвердження форми Анкети кандидата у члени Наукового комітету
Національної ради з питань науки і технологій (Curriculum vitae).

В обговоренні взяли участь: Д. Гамота, Б. Халперін, В. Гусинін,
О. Лаврентович, М. Ларсон, С. Рябченко, Ю. Шкуратов.

Ухвалили: затвердити форму без наведення списку публікацій, оскільки
такий список подається окремим документом та може розглядатися разом з
Анкетою.

Рішення прийняте 7 голосами «за».

3. Затвердження форми Згоди на обробку персональних даних.

В обговоренні взяли участь: Д. Гамота, Б. Халперін, В. Гусинін,
О. Лаврентович, М. Ларсон, С. Рябченко, Ю. Шкуратов.

Ухвалили: затвердити форму як документ, викликаний вимогами
українського законодавства.

Рішення прийняте 7 голосами «за».

4. Затвердження тексту Оголошення про проведення конкурсу щодо
обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку
науки і технологій і умов його оприлюднення.

В обговоренні взяли участь: Д. Гамота, Б. Халперін, В. Гусинін,
О. Лаврентович, М. Ларсон, С. Рябченко, Ю. Шкуратов.

Ухвалили: затвердити текст Оголошення та забезпечити його
оприлюднення після затвердження Кабінетом Міністрів України Положення
про Національну раду з питань розвитку науки і технологій. Прийняти
відповідну резолюцію, проект котрої був розісланий членам ІК.
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Рішення і резолюція прийняті 7 голосами «за».

5. Затвердження додатків до Оголошення про початок конкурсу з вимогами
до форматування і оформлення документів що подаватимуться при висуненні
кандидатів.

В обговоренні взяли участь: Д. Гамота, Б. Халперін, В. Гусинін,
О. Лаврентович, М. Ларсон, С. Рябченко, Ю. Шкуратов.

Ухвалили: затвердити текст додатку.

Рішення прийняте 7 голосами «за».

6. Обговорення питань подальшої роботи членів ІК з документами, що
надходитимуть.

В обговоренні взяли участь: Д. Гамота, Б. Халперін, В. Гусинін,
О. Лаврентович, М. Ларсон, С. Рябченко, Ю. Шкуратов.

Відмічено, що засідання за участю більшості членів ІК у формі
відеоконференції є незручними для обговорення і обрання висунутих
кандидатур.

Запропоновано звернутися до МОНУ з проханням вжити заходів для
приїзду членів ІК до Києва на, принаймні, заключні засідання, висловлені
думки щодо практичної реалізації приїзду.

Голова С.
РЯБЧЕНКО

Члени:

В. ГУСИНІН
Б. ХАЛПЕРІН
М. ЛАРССОН
Ю. ШКУРАТОВ
Д. ГАМОТА
О. ЛАВРЕНТОВИЧ
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