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ПРОТОКОЛ 5/19 

засідання Ідентифікаційного комітету  з питань науки 

 

29-30 квітня  2019 року м. Київ, вул. Васильківська, 36 

Конференц-зала «к-32» 
 

 

Засіданню Ідентифікаційного комітету з питань науки передували обговорення 

та узгодження членами комітету дат та місць проведення, порядку денного 

та інших організаційних питань, а також попереднє обговорення документів 

кожного з кандидатів за допомогою електронних ресурсів та засобів зв’язку 

(у тому числі веб-ресурсу http:// identcom.kyiv.ua, створеного МОН України для 

організаційного забезпечення роботи Ідентифікаційного комітету).  

 

Головуючий на засіданні: Голова Ідентифікаційного комітету з питань науки 

Рябченко Сергій Михайлович 

 

Присутні:  

Бінакер Карл Віллем Йоаннес, Ґамота Джордж, Гусинін Валерій Павлович, 

Лаврентович Олег Дмитрович, Ларсон Матс Леннарт, Стойка Ростислав 

Стефанович, Рябченко Сергій Михайлович, Халперін Бертран, Шкуратов 

Юрій Григорович. 

 

Головуючий:  

Відповідно до Положення про Ідентифікаційний комітет з питань науки, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. 

№ 410, засідання Ідентифікаційного комітету є правомочним, якщо на ньому 

присутні більше, ніж 2/3 його складу, тобто не менше 7 осіб. Присутні 9 осіб. 

Необхідний кворум є.  

 

Стосовно порядку денного засідання. Пропонується наступний порядок  

 

29 - 30 квітня 2019 року (9:00 – 18:00) 

1. Відкрите засідання. Відкриття засідання Ідентифікаційного 

комітету з питань науки (далі – Ідентифікаційний комітет).  

2. Затвердження порядку денного роботи Ідентифікаційного комітету 

впродовж 29–30 квітня 2019 р. і резолюцій Ідентифікаційного комітету 

стосовно проведення висування кандидатів, отримання їх документів в МОН 

України та оприлюднення на сайтах Кабінету Міністрів України та МОН 

України поданих до розгляду документів.  

3. Закрита частина засідання: Робота членів Ідентифікаційного 

комітету з документами кандидатів у члени Наукового комітету Національної 

ради з питань розвитку науки і технологій, та матеріалами, що надійшли в ході 

громадського обговорення. Обговорення та порівняння кандидатур членами 

http://identcom2017.in.ua/
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Ідентифікаційного комітету. Формування пропозицій членів комітету щодо 

обрання кандидатів до Наукового комітету та їх обговорення. Проведення 

рейтингових голосувань та кінцевий відбір кандидатів, що підтримуються 

консенсусом. 

4. Відкрите засідання. Затвердження результатів конкурсного відбору 

осіб, обраних до складу Наукового комітету Національної ради з питань 

розвитку науки і технологій.  

5. Оголошення результатів конкурсу з обрання членів Наукового 

комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 

6. Перерва на підготовку протоколів, їх підписання. 

7.  Закриття засідання. 

 

Слухали: 

1. Відкриття засідання  

Ухвалили: відкрити  засідання Ідентифікаційного комітету.  

Результати голосування: за–9, проти–0. Рішення прийнято одноголосно. 

2. Затвердження  порядку денного.  

Взяли участь: Бінакер Карл Віллем Йоаннес, Ґамота Джордж, Гусинін 

Валерій Павлович, Лаврентович Олег Дмитрович, Ларсон Матс Леннарт, 

Стойка Ростисав Стефанович, Рябченко Сергій Михайлович, Халперін 

Бертран, Шкуратов Юрій Григорович. 

Ухвалили: затвердити порядок денний засідання Ідентифікаційного комітету.  

Результати голосування: за–9, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

3.  Проведення закритого обговорення висунутих кандидатур (додаток 1), 

чиї документи визнані такими, що відповідають вимогам Оголошення про 

конкурc, з урахуванням кваліфікаційного, регіонального, і гендерного складу 

Наукового комітету, врахування наявних результатів громадського 

обговорення, на основі результатів попереднього індивідуального розгляду 

членами комітету кандидатур і їх документів, представлених на закритому веб-

сайті Ідентифікаційного комітету, та результатів попередніх обговорень цих 

кандидатур, проведених згідно затвердженого Порядку Конкурсу за допомогою 

електронних засобів комунікації  та обговорення кандидатур і проведення 

рейтингового відбору кандидатур. 

 

Ухвалили: затвердити результати конкурсного відбору осіб, обраних до складу 

Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій - 

Список осіб, обраних протягом даного конкурсу до складу Наукового комітету 

Національної ради з питань розвитку науки і технологій на заміну тих, чиї 

повноваження закінчуються 9 серпня 2019 р (додаток 2) та Список осіб для 

заміщення членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку 
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науки і технологій, які можуть достроково припинити свої повноваження 

(додаток 3) замість кандидатур, котрі обиралися з такою метою раніше. 

Підписати протоколи засідання. 

Результати голосування: за–9, проти–0. Рішення прийнято одноголосно. 

4. Оголошення результатів конкурсу з обрання членів Наукового комітету 

Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 

Ухвалили: Оголосити результати конкурсу з обрання членів Наукового 

комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 

Результати голосування: за – 9, проти – 0. Рішення прийнято одноголосно. 

Оголосити порядок денний засідання Ідентифікаційного комітету вичерпаним. 

Засідання вважати закритим. 

 

Голова Ідентифікаційного комітету      С. М. Рябченко 

 

Члени Ідентифікаційного комітету  

 

БІНАКЕР Карл Віллем Йоаннес     

ҐАМОТА Джордж  

ГУСИНІН Валерій Павлович  

ЛАВРЕНТОВИЧ Олег Дмитрович  

ЛАРССОН Матс Леннарт  

СТОЙКА Ростислав Стефанович 

ХАЛПЕРІН Бертран  

ШКУРАТОВ Юрій Григорович 


