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Зауваження Рахункової палати України
(рішення Рахункової палати України від 11 вересня 2018 року №23-5)

Відсутнє звітування щодо роботи національних контактних пунктів програми «Горизонт 2020»

Не здійснено аналіз ефективності діяльності НКП

Відсутній дієвий контроль за отриманням Україною результатів участі у Програмі

Відсутній моніторинг виконання наукових проектів закладами вищої освіти і науковими установами 
в рамках програми Євратом

Не відомі вигоди від участі у програмі Євратом, через відсутність звітування з боку відповідальних установ



ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ

УГОДА між Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського 
Союзу Горизонт 2020 - Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014-2020)
•Представникам України дозволяється брати участь у якості спостерігачів в комітеті, зазначеному у статті 10.1 Рішення № 743/2013/EU про встановлення 
Спеціальної програми щодо реалізації «Горизонт 2020», відповідальному за моніторинг імплементації Програми за напрямками, які стосуються України.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 р. № 636-р Про 
делегування представників та експертів до комітетів, відповідальних за 
моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та 
інновацій «Горизонт 2020»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.19 № 145 про фінансування 
представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання 
Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»



Вирішено проблему щодо комунікацій з секретаріатами відповідних програмних комітетів 

1. Strategic Configuration HORIZON 2020
2. European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions, Future and

Emerging Technologies
3. Research Infrastructures
4. Information and Communication Technologies
5. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced

Manufacturing and Processing
6. Space
7. Innovation in Small & Medium Enterprises and Access to Risk Finance
8. Health, Demographic Change and Well-being
9. Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and

Inland Water Research, and the Bioeconomy
10. Secure, Clean and Efficient Energy
11. Smart, Green and Integrated Transport
12. Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
13. Europe in a Changing World - Inclusive, Innovative and Reflective Societies
14. Secure Societies – Protecting Freedom and Security of Europe and its

Citizens

Контакти усіх представників 
та експертів було передано до
Єврокомісії, отримано 
підтвердження



Які завдання стоять перед делегатами?

Представлення 
інтересів держави у 
роботі відповідного 

комітету *

Участь в обговоренні 
планів з реалізації 
програми Горизонт 

2020

Побудова експертної 
мережі в середині 

країни для посилення 
позиції 



Роль представників та експертів у програмних комітетах

Роль представників Роль експертів

o Активне просування інтересів України

o Сприяння формуванню пріоритетів у відповідних комітетах

o Отримання та розповсюдження інформації від Європейської
Комісії про фінансування проектів у рамках багатосторонніх
програм щодо пріоритетів та можливостей

o Звітування у відкритому доступі щодо участі у роботі
програмних комітетів у середині країни, проведення
консультацій та нарад

o Створення «тематичних експертних груп» із залученням
широкого кола експертів, представників профільних
галузевих міністерств та відомств

o Участь у засіданнях Програмного комітету, якщо пункти 
порядку денного передбачають таку участь

o Активне інформування громадськості та причетних
відомств та відповідних НКП щодо питань, які
обговорюються на засіданнях відповідних програмних
комітетів

o Інформаційна та технічна підтримка представників у їх
підготовки до участі у засіданнях

o Комунікація та популяризація



Орієнтовний розклад засідань програмних комітетів



ФОРМИ ТА МЕХАНІЗМ РОБОТИ

1. Планування відряджень

o Відповідно до порядку підготовки проектів директив,
вказівок і технічного завдання для участі у заходах
міжнародного характеру та звітів за їх результатами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 4 листопада 2015 р. № 903

За три тижні до відрядження представник/експерт
подає до МОН:

o Лист від своєї установи з проханням про відрядження,
фінансовими розрахунками відрядження,
пропозиціями до технічного завдання та копія
запрошення від Європейської сторони.

o Пропозиції до технічного завдання мають містити такі
основні пункти: мету та завдання відрядження,
заплановані зустрічі, виступи та позицію делегата,
зобов’язання щодо звітування.

2. Фінансування участі делегатів

o Підставою для фінансування є: лист від установи делегата,
копія запрошення та погоджене Міністерством
закордонних справ України технічне завдання делегата для
участі

o Наказ про забезпечення участі підписується Міністром
освіти і науки України.

o Копія наказу МОН про забезпечення участі разом із
супровідним листом надсилається МОН до установи
делегата.

o Делегат отримує кошти на відрядження на банківську
картку або особисто у бухгалтерії МОН.

o У випадку відміни відрядження, делегат повинен
повернути виділені МОН на відрядження кошти

o За рахунок коштів МОН покриваються видатки на
проживання у готелі та добові відповідно до
законодавства. Транспортні витрати сплачуються ЄС.



ЗВІТУВАННЯ

ЗВІТ 

делегації України, Кабінету Міністрів України, відомчої делегації 

(делегації державного органу) або представника України, Кабінету 

Міністрів України, державного органу про участь у 

____________________________________________ 
(найменування заходу, місце і дата проведення) 

 

1. Інформація про хід та результати виконання директив, вказівок або технічного завдання. 

2. Висновки та пропозиції щодо подальших дій. 

 

_____________________________ 
(назва посади глави делегації або 

представника, який брав участь у заході) 

__________ 
(підпис) 

______________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

Делегат за результатами відрядження повинен 
передати до МОН наступні документи:

Оригінал рахунку з готелю з прізвищем делегата 
та печаткою

Звіт за формою, затведженою постановою
Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2015 р. № 903



Науково-експертне забезпечення Конкурсу здійснює Спеціалізована науково-технічна рада
Міністерства освіти і науки України з відбору наукових (науково-технічних) робіт

Конкурсний відбір наукових,

науково-технічних робіт, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту 

допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій 

програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020»

До складу Ради входять працівники МОН, представники наукової спільноти, представники та
експерти до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського
Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», визначені розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 05 вересня 2018 р. № 636-р.



Національні контактні пункти

Рамкової програми ЄС 

«Горизонт 2020» 



КООРДИНУЮЧА РОЛЬ МОН

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 08.12.2016 № 1469, зареєстрованого
Міністерством юстиції України 03 січня 2017 р. за
№ 5/29873, МОН здійснює загальне керівництво та
моніторинг діяльності НКП, відповідає за
дотримання правил та принципів їх роботи, а також
подає інформацію щодо призначення або зміни НКП
для визнання до ЄК.

Наказом Міністерства освіти і науки України від
15.04.2019 №481 Генерального директора
директорату науки Міністерства Чеберкуса Дмитра
Вікторовича було визначено національним
координатором мережі національних контактних
пунктів

cheberkus@mon.gov.ua

НКП щороку звітує перед МОН про виконання
завдань та основних напрямів діяльності згідно з
показниками, що встановлюються для критеріїв
оцінки.

Контактна особа в Міністерстві освіти і науки України
– Левицька Ірина

i_levytska@mon.gov.ua +38(044) 287-82-39

mailto:i_levytska@mon.gov.ua


ЗВІТУВАННЯ



Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань 
України у Рамковій програмі 

Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020»,
відповідно до постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 227 

3. Кошти загального фонду спрямовуються на сплату внеску до
загального бюджету Європейського Союзу за участь у Рамковій
програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та
інновацій “Горизонт 2020” (далі - Програма “Горизонт 2020”) та
фінансову підтримку функціонування національних контактних
пунктів, утворених на базі вищих навчальних закладів та
наукових установ, що належать до сфери управління МОН.

МОН підготовлено проект змін до
Постанови З метою забезпечення
фінансування усіх НКП, незалежно від
відомчої підпорядкованості

5. Кошти спеціального фонду, отримані за рахунок
відповідного зовнішнього інструменту допомоги
Європейського Союзу, спрямовуються на фінансову підтримку
заходів, спрямованих на популяризацію Програми “Горизонт
2020” (тренінги, семінари, інформаційні дні тощо).

МОН фінансово забезпечить проведення
заходів спрямованих на популяризацію
Програми “Горизонт 2020” при
фінансовому обґрунтуванні доцільності



Головний принцип майбутньої роботи – Співпраця всіх стейкхолдерів!



Дякую за увагу
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