
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

щодо Національного фонду досліджень України» 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про наукову і науково-технічну діяльність 

((Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25) 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

щодо Національного фонду досліджень України» 

Стаття 20. Національна рада України з питань 

розвитку науки і технологій  

Стаття 20. Національна рада України з питань розвитку 

науки і технологій 

7. Основними функціями Національної ради України з 

питань розвитку науки і технологій є: 

…………………………….. 

7. Основними функціями Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій є: 

…………………………….. 

6) надання Кабінетові Міністрів України рекомендацій 

щодо формування державного бюджету в частині 

визначення загальних обсягів фінансування наукової і 

науково-технічної діяльності та його розподілу між 

базовим та конкурсним фінансуванням наукових 

досліджень, а також у частині визначення структури 

розподілу між напрямами грантової підтримки 

Національного фонду досліджень України; 

 

…………………………………. 

6) надання Кабінетові Міністрів України рекомендацій щодо 

формування державного бюджету в частині визначення 

загальних обсягів фінансування наукової і науково-технічної 

діяльності та його розподілу між базовим та конкурсним 

фінансуванням фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок, а також у частині визначення обсягів 

фінансування Національного фонду досліджень України; 

……………………………… 

Положення відсутнє 17) схвалення проєкту Стратегії 

діяльності  Національного фонду досліджень України; 

Стаття 21. Науковий та Адміністративний комітети 

Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій 

8. Науковий комітет з метою реалізації функцій 

Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій: 

Стаття 21. Науковий та Адміністративний комітети 

Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій 

8. Науковий комітет з метою реалізації функцій Національної 

ради України з питань розвитку науки і технологій: 

… 
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… 

4) виконує функції наглядової ради Національного 

фонду досліджень України; 

 

Положення виключено 

Стаття 41. Повноваження Кабінету Міністрів України у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності 

Стаття 41. Повноваження Кабінету Міністрів України у 

сфері наукової і науково-технічної діяльності 

1. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі 

органів виконавчої влади: 

…………………………… 

8) затверджує порядок формування та використання коштів 

Національного фонду досліджень України на основі 

пропозицій Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій, а також затверджує порядок 

конкурсного відбору та фінансування Національним 

фондом досліджень України проектів з виконання 

наукових досліджень і розробок; 

Положення відсутнє 

 

 

Положення відсутнє 

 

9) затверджує Голову Національного фонду досліджень 

України; 

…………………………… 

1. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів 

виконавчої влади: 

…………………………… 

8)  затверджує порядок використання коштів Національного 

фонду досліджень України на основі пропозицій наглядової 

ради Національного фонду досліджень України, а також 

затверджує порядок конкурсного відбору та фінансування 

Національним фондом досліджень України проектів;  

 

81) схвалює Стратегію діяльності  Національного фонду 

досліджень України на основі пропозиції Національної 

ради України з питань розвитку науки і технологій; 

82) затверджує інші напрями грантової 

підтримки  Національного фонду досліджень України, 

відповідно до пункту 10 частини другої статті 51 цього 

Закону; 

9) призначає виконавчого директора Національного 

фонду досліджень України; 

…………………………… 

Стаття 48. Фінансове забезпечення наукової і науково-

технічної діяльності 

 

Стаття 48. Фінансове забезпечення наукової і науково-

технічної діяльності 
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…………………………… 

2. Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і 

науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 

відсотка валового внутрішнього продукту України. 

Частина фінансування, що за рішенням Національної ради 

України з питань розвитку науки і технологій 

спрямовується на конкурсне фінансування проектів через 

Національний фонд досліджень України, щорічно 

збільшується.  

 

 

Збільшення обсягу грантового фінансування не може 

відбуватися за рахунок зменшення базового фінансування 

основної діяльності наукових установ, наукових 

організацій та наукових досліджень у вищих навчальних 

закладах, рівень якого враховує щорічний індекс інфляції. 

Видатки на наукову і науково-технічну діяльність за 

рахунок державного бюджету є захищеними статтями 

видатків бюджету. 

……………………………. 

…………………………… 

2. Держава забезпечує бюджетне фінансування наукової і 

науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7 

відсотка валового внутрішнього продукту України. 

Частина видатків на наукову і науково-технічну 

діяльність за рахунок державного бюджету, що за 

рекомендацією Національної ради України з питань 

розвитку науки і технологій спрямовується на 

фінансування фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок, щорічно збільшується, у тому числі 

збільшується обсяг грантової підтримки, що надається 

Національним фондом досліджень України. 

Збільшення обсягу конкурсного фінансування, в тому 

числі обсягів грантової підтримки, що надається 

Національним фондом досліджень України, не може 

відбуватися за рахунок зменшення базового фінансування 

основної діяльності наукових установ, що фінансуються 

за рахунок коштів державного бюджету, та наукових 

досліджень закладів вищої освіти, рівень якого враховує 

щорічний індекс інфляції та підвищення мінімальної 

заробітної плати. Видатки на наукову і науково-технічну 

діяльність за рахунок державного бюджету є захищеними 

статтями видатків бюджету. 

……………………………. 

Стаття 49. Статус та завдання Національного фонду 

досліджень України 

1. Національний фонд досліджень України утворюється з 

метою стимулювання фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень, реалізації єдиної державної політики 

у сфері наукової та науково-технічної діяльності в межах 

Стаття 49. Статус та завдання Національного фонду 

досліджень України 

1. Національний фонд досліджень України є державною 

бюджетною установою, яка утворюється для  реалізації 

державної політики у сфері наукової та науково-технічної 

діяльності  в межах її повноважень, а також для сприяння 
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його повноважень, розвитку національного дослідницького 

простору та його інтеграції до світового дослідницького 

простору, розбудови дослідницької інфраструктури в 

Україні та її інтеграції до світової дослідницької 

інфраструктури, сприяння налагодженню науково-

технічного співробітництва між науковими установами, 

закладами вищої освіти та представниками реального 

сектора економіки і сфери послуг, сприяння міжнародному 

обміну інформацією та вченими, сприяння діяльності, 

спрямованій на залучення учнівської та студентської 

молоді до наукової та науково-технічної діяльності, 

сприяння виробничо-орієнтованим (галузевим) науковим 

установам шляхом організації конкурсів за запитом 

відповідних міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади або інших замовників, за умови 

виділення такими центральними органами виконавчої 

влади або замовниками відповідних коштів, популяризації 

наукової і науково-технічної діяльності. 

Національний фонд досліджень України проводить оцінку 

якості та результативності виконання підтриманих ним 

проектів, створює і підтримує базу даних наукових 

розробок та досліджень, що ним фінансувалися. 

2. Національний фонд досліджень України є державною 

бюджетною установою, основним завданням якої є 

грантова підтримка: 

1) фундаментальних наукових досліджень у галузі 

природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук; 

2) прикладних наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок за пріоритетними 

напрямами розвитку науки і техніки. 

розвитку національного дослідницького простору та його 

інтеграції до світового дослідницького простору, 

розбудови дослідницької інфраструктури в Україні та її 

інтеграції до світової дослідницької інфраструктури, 

сприяння налагодженню науково-технічного 

співробітництва між науковими установами, закладами 

вищої освіти та представниками реального сектора 

економіки і сфери послуг, сприяння міжнародному обміну 

інформацією та вченими, сприяння діяльності, 

спрямованій на залучення учнівської та студентської 

молоді до наукової та науково-технічної діяльності, 

сприяння виробничо-орієнтованим (галузевим) науковим 

установам шляхом організації конкурсів за запитом 

відповідних міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади або інших замовників, за умови 

виділення такими центральними органами виконавчої 

влади або замовниками відповідних коштів, 

популяризації наукової і науково-технічної діяльності. 

2. Основним завданням Національного фонду досліджень 

України є грантова підтримка фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень у галузі природничих, 

технічних, суспільних та гуманітарних наук  і науково-

технічних (експериментальних) розробок за 

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, 

визначених законодавством. 

3. Національний фонд досліджень України є юридичною 

особою, що утворена Кабінетом Міністрів України. 

Національний фонд досліджень України має самостійний 

баланс, рахунки в органах центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів, 

поточні рахунки в установах банків державного сектору, 
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3. Національний фонд досліджень України є юридичною 

особою, що утворена Кабінетом Міністрів України. 

Національний фонд досліджень України має самостійний 

баланс, свою печатку і штамп. 

4. Положення про Національний фонд досліджень України, 

а також зміни до нього розробляються наглядовою радою 

Національного фонду досліджень України та 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

У своїй діяльності Національний фонд досліджень України 

керується законами України, своїм положенням, 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-

правовими актами України. 

5. Національний фонд досліджень України є головним 

розпорядником бюджетних коштів. 

Кошти Національного фонду досліджень України 

формуються за рахунок: 

1) коштів державного бюджету; 

2) добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому 

числі нерезидентів України; 

3) інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Розмір бюджетного фінансування Національного фонду 

досліджень України щорічно визначається у законі України 

про Державний бюджет України окремим рядком. 

Держава забезпечує фінансування Національного фонду 

досліджень України згідно з рекомендаціями Національної 

ради України з питань розвитку науки і технологій. 

відкриті згідно із законодавством, свою печатку, бланки і 

штампи. 

4. Положення про Національний фонд досліджень 

України, а також зміни до нього розробляються науковою 

радою Національного фонду досліджень України, 

погоджуються наглядовою радою Національного фонду 

досліджень України та затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

У своїй діяльності Національний фонд досліджень 

України керується законами України, своїм положенням, 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, та іншими 

нормативно-правовими актами України. 

5. Національний фонд досліджень України є головним 

розпорядником бюджетних коштів. 

Кошти Національного фонду досліджень України 

формуються за рахунок: 

1) коштів державного бюджету; 

2) добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому 

числі нерезидентів України; 

3) інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Розмір бюджетного фінансування Національного фонду 

досліджень України щорічно визначається у законі 

України про Державний бюджет України окремим 

рядком. 

Держава забезпечує фінансування Національного фонду 

досліджень України згідно з рекомендаціями 

Національної ради України з питань розвитку науки і 

технологій. 
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6. Кошти, що розподіляються Національним фондом 

досліджень України для підтримки проектів, є грантами і 

розподіляються на конкурсній основі з урахуванням вимог, 

передбачених Законом України "Про публічні закупівлі". 

7. Порядок конкурсного відбору та фінансування 

Національним фондом досліджень України проектів з 

виконання наукових досліджень і розробок розробляється 

Науковою радою Національного фонду досліджень 

України, погоджується наглядовою радою Національного 

фонду досліджень України та затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

8. Національний фонд досліджень України є 

некомерційною організацією і не має на меті отримання 

прибутку. 

6. Кошти, що розподіляються Національним фондом 

досліджень України, є грантами і розподіляються на 

конкурсній основі з урахуванням вимог, передбачених 

Законом України "Про публічні закупівлі". 

7. Порядок конкурсного відбору та фінансування 

Національним фондом досліджень України проектів а 

також зміни до нього розробляються науковою радою 

Національного фонду досліджень України, погоджуються 

наглядовою радою Національного фонду досліджень, та 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

8. Національний фонд досліджень України є 

некомерційною організацією і не має на меті отримання 

прибутку. 

9. Особливості статусу Національного фонду досліджень 

України полягають у можливості розміщувати власні 

надходження, отримані як плата за надання послуг, 

благодійні внески, гранти, за рішенням виконавчого 

директора Національного фонду досліджень України в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на 

спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, або на поточні 

рахунки, відкриті в установах банків державного сектору. 

Стаття 50. Основні принципи та засади діяльності 

Національного фонду досліджень України 

1. Основними принципами діяльності Національного 

фонду досліджень України є: 

1) максимальна відкритість та прозорість; 

Стаття 50. Основні принципи та засади діяльності 

Національного фонду досліджень України 

1. Основними принципами діяльності Національного 

фонду досліджень України є: 

1) відповідність пріоритетним напрямам розвитку науки і 

техніки, визначеним законодавством; 
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2) незалежність та об’єктивність наукової і науково-

технічної експертизи проектів з виконання наукових 

досліджень і розробок; 

3) дотримання засад доброчесної конкуренції. 

Запобігання конфлікту інтересів при виборі членів органів 

управління фонду та під час організації конкурсного 

відбору і фінансування проектів з виконання наукових 

досліджень і розробок; 

4) повага і дотримання авторських та суміжних прав, а 

також принципів наукової етики. 

2. Національний фонд досліджень України має право: 

1) проводити конкурсний відбір проектів, що 

фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки, та 

визначати умови його проведення; 

2) укладати відповідно до законодавства договори про 

виконання наукових досліджень і розробок за рахунок 

грантової підтримки та здійснювати контроль за їх 

виконанням; 

3) утворювати постійні або тимчасові консультативні, 

дорадчі та інші допоміжні органи з питань своєї діяльності, 

до яких можуть входити члени наукової та наглядової рад 

Національного фонду досліджень України та зовнішні 

експерти; 

 

4) залучати для проведення наукової і науково-технічної 

експертизи проектів з виконання наукових досліджень і 

розробок провідних вчених, представників центральних 

органів виконавчої влади, закладів вищої освіти, 

2) максимальна відкритість та прозорість; 

3) незалежність та об'єктивність наукової і науково-

технічної експертизи проектів; 

4) дотримання засад доброчесної конкуренції; 

5) запобігання конфлікту інтересів при виборі членів 

органів управління Національного фонду досліджень 

України та під час організації і проведення конкурсних 

відборів проектів; 

6) дотримання прав інтелектуальної власності, а також 

принципів наукової етики та академічної доброчесності. 

2. Національний фонд досліджень України має право: 

1) проводити конкурсний відбір проектів, що 

фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки, та 

визначати умови його проведення; 

2) укладати відповідно до законодавства договори про 

надання грантової підтримки за напрямами, визначеними 

частиною другою статті 51 цього Закону та здійснювати 

контроль за їх виконанням; 

3) утворювати постійні або тимчасові консультативні, 

дорадчі та інші допоміжні органи з питань своєї 

діяльності, до яких можуть входити члени наукової та 

наглядової рад Національного фонду досліджень України 

та зовнішні експерти; 

4) для проведення наукової і науково-технічної 

експертизи проектів, поданих для участі у конкурсах, 

залучати на платній чи безоплатній основі українських та 

іноземних вчених за їхньою згодою, відповідно до 

законодавства; 
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Національної академії наук України, національних 

галузевих академій наук як експертів за їх згодою; 

5) брати участь у міжнародному науково-технічному 

співробітництві відповідно до законодавства, зокрема у 

міжнародних двосторонніх та багатосторонніх 

міждержавних наукових програмах; 

6) надавати платні послуги відповідно до законодавства, 

зокрема, послуги з оцінювання наукової та науково-

технічної діяльності, проведення наукової та науково-

технічної експертизи; 

7) розробляти програми конкурсів та вимоги до проектів, 

що подаються на конкурси; 

8) здійснювати інші повноваження відповідно до 

Положення про Національний фонд досліджень України. 

3. Обов’язками Національного фонду досліджень України 

є: 

1) організація та проведення відкритого конкурсного 

відбору проектів, що фінансуватимуться за рахунок 

грантової підтримки, з обов’язковим проведенням 

незалежної та об’єктивної наукової і науково-технічної 

експертизи, у тому числі із залученням іноземних 

експертів; 

2) забезпечення цільового, ефективного та раціонального 

використання коштів фонду. 

41) оплачувати послуги експертів та членів комісій 

конкурсів, пов’язані з організацією і проведенням 

конкурсного відбору проектів;  

5) брати участь у міжнародному науково-технічному 

співробітництві відповідно до законодавства, зокрема у 

міжнародних двосторонніх та багатосторонніх 

міждержавних наукових програмах; 

6) надавати платні послуги відповідно до законодавства, 

зокрема, послуги з оцінювання наукової та науково-

технічної діяльності, організації та проведення наукової і 

науково-технічної експертизи, згідно з  переліком, який 

затверджується Кабінетом Міністрів України; 

7) розробляти програми конкурсів та вимоги до проектів, 

що подаються на конкурси; 

8) здійснювати інші повноваження відповідно до 

законодавства та Положення про Національний фонд 

досліджень України; 

9) організовувати та проводити конкурсний відбір 

проектів, що виконуватимуться спільно українськими та 

іноземними науковими товариствами, установами або 

організаціями в рамках міжнародного наукового та 

науково-технічного співробітництва; 

10) реалізовувати спільні проекти з іноземними 

юридичними особами, міжнародними науковими 

організаціями, іноземними та міжнародними науковими 

товариствами та об’єднаннями, на основі міжнародних 

двосторонніх чи багатосторонніх документів про 

співробітництво у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності. 
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3. Обов'язками Національного фонду досліджень України 

є: 

1) організація та проведення відкритого конкурсного 

відбору проектів з метою надання грантової підтримки, з 

обов'язковим проведенням наукової і науково-технічної 

експертизи, у тому числі із залученням іноземних 

експертів; 

2) забезпечення цільового, ефективного та раціонального 

використання коштів ; 

3) проведення оцінки якості виконання проектів, 

ефективності та результативності використання коштів 

за напрямами грантової підтримки; 

4) підготовка та оприлюднення щорічного звіту про 

діяльність Національного фонду досліджень України;  

5) створення та підтримання бази даних про надані 

Національним фондом досліджень України гранти. 

4. Національний фонд досліджень України в своїй роботі 

керується Стратегією діяльності, яка розробляється на 

трирічний період. З метою реалізації Стратегії діяльності 

Національним фондом досліджень України розробляється 

річний план роботи, який затверджує виконавчий 

директор Національного фонду досліджень України після 

погодження наглядовою радою Національного фонду 

досліджень України. 

Стаття 51. Види та напрями грантової підтримки 

Національного фонду досліджень України 

 

Стаття 51. Види та напрями грантової підтримки 

Національного фонду досліджень України 

2. Напрямами грантової підтримки Національного фонду 

досліджень України є: 
2. Напрямами грантової підтримки Національного фонду 

досліджень України є: 
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1) виконання наукових досліджень і розробок; 

2) розвиток матеріально-технічної бази наукових 

досліджень і розробок високого рівня; 

3) розвиток наукової співпраці, у тому числі наукова 

мобільність, організація, проведення та участь у 

конференціях, симпозіумах, спільні дослідження 

університетів та наукових установ тощо; 

4) наукове стажування наукових, науково-педагогічних 

працівників, аспірантів, ад’юнктів, докторантів, у тому 

числі за кордоном; 

5) створення, функціонування та розвиток дослідницької 

інфраструктури; 

6) трансфер знань та їх поширення; 

7) підтримка проектів молодих вчених; 

8) підтримка діяльності, спрямованої на залучення 

учнівської молоді до наукової та науково-технічної 

діяльності; 

9) популяризація науки; 

10) інші напрями, погоджені наглядовою радою 

Національного фонду досліджень України. 

1) виконання наукових досліджень і розробок; 

2) розвиток матеріально-технічної бази наукових установ 

та закладів вищої освіти; 

3) розвиток наукової співпраці, що зокрема включає 

академічну мобільність, наукове стажування наукових, 

науково-педагогічних працівників, аспірантів, ад’юнктів 

і докторантів, у тому числі за кордоном, організацію, 

проведення та участь у конференціях, симпозіумах, 

спільні дослідження закладів вищої освіти та наукових 

установ тощо; 

4) створення, функціонування та розвиток дослідницької 

інфраструктури, у тому числі державних ключових 

лабораторій; 

5) трансфер знань та їх поширення; 

6) підтримка проектів молодих вчених; 

7) підтримка діяльності, спрямованої на залучення 

учнівської молоді до наукової та науково-технічної 

діяльності; 

8) популяризація науки; 

9) інші напрями, погоджені наглядовою радою 

Національного фонду досліджень України та затверджені 

Кабінетом Міністрів України. 
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Стаття 52. Органи управління Національного фонду 

досліджень України 

Стаття 52. Органи управління Національного фонду 

досліджень України 

1. Національний фонд досліджень України очолює голова, 

якого обирає зі свого складу наукова рада фонду та який 

призначається на посаду Кабінетом Міністрів України. 

2. Кандидатуру на посаду голови Національного фонду 

досліджень України погоджує наглядова рада фонду. У разі 

непогодження наукова рада подає іншу кандидатуру. 

3. Забезпечення координації та контролю за діяльністю 

Національного фонду досліджень України здійснює 

наглядова рада, функції якої покладаються на Науковий 

комітет Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій. 

4. Колегіальним органом управління Національного фонду 

досліджень України є наукова рада, на яку покладається, 

зокрема, науково-експертне та науково-методичне 

забезпечення діяльності фонду. Члени наукової ради 

Національного фонду досліджень України виконують свої 

обов'язки на громадських засадах. 

5. Дирекція Національного фонду досліджень України 

здійснює технічну та організаційну підтримку проведення 

та організації конкурсів. Дирекція здійснює свою 

діяльність відповідно до положення, яке розробляє і 

затверджує наукова рада, та підпорядковується Раді 

Національного фонду досліджень України. Виконавчий 

директор та дирекція Національного фонду досліджень 

України щорічно проходять процедуру підтвердження 

довіри з боку наукової ради фонду. 

1. Керівником Національного фонду досліджень України є 

виконавчий директор Національного фонду досліджень 

України. 

2. Колегіальними органами управління Національного 

фонду досліджень України є його наукова рада  і 

наглядова рада. 

3. Наукова рада, зокрема, здійснює безпосереднє науково-

експертне та науково-методичне забезпечення діяльності 

Національного фонду досліджень України. Члени 

наукової ради Національного фонду досліджень України 

виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

4. Забезпечення координації та контролю діяльності 

Національного фонду досліджень України здійснює 

наглядова рада.  

5. Порядок формування та взаємодії органів управління 

Національного фонду досліджень України визначається 

цим Законом і Положенням про Національний фонд 

досліджень України. 
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6. Порядок формування та взаємодії органів управління 

фонду визначається Положенням про Національний фонд 

досліджень України. 

Стаття 53. Наглядова рада Національного фонду 

досліджень України 

1. Наглядова рада Національного фонду досліджень 

України: 

1) розробляє проект Положення Національного фонду 

досліджень України та вносить до нього зміни, які подає на 

затвердження Кабінету Міністрів України; 

2) затверджує загальну стратегію роботи Національного 

фонду досліджень України; 

3) формує структуру Національного фонду досліджень 

України, зокрема визначає кількість секцій фонду та 

напрями їх діяльності; 

4) виконує функції Ідентифікаційного комітету 

Національного фонду досліджень України (далі - 

Ідентифікаційний комітет фонду), зокрема визначає 

кількісний та персональний склад наукових рад секцій 

фонду; 

5) погоджує: 

щорічний звіт про діяльність Національного фонду 

досліджень України; 

розподіл фінансування між секціями, план роботи та звіт 

Національного фонду досліджень України; 

Стаття 53. Наглядова рада Національного фонду 

досліджень України 

1. Наглядова рада Національного фонду досліджень 

України це колегіальний орган управління 

Національного фонду досліджень України, персональний 

склад якого у кількості 15 осіб затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

Члени наглядової ради Національного фонду досліджень 

України представляють Науковий комітет Національної 

ради України з питань розвитку науки і технологій, 

центральні органи виконавчої влади (не нижче 

заступників керівників), заклади вищої освіти, 

Національну академію наук та національні галузеві 

академії наук. 

Пропозиції щодо персонального складу наглядової ради 

Національного фонду досліджень України готує 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності. 

Наглядову раду Національного фонду досліджень України 

очолює голова, якого обирає зі свого складу наглядова 

рада Національного фонду досліджень України простою 

більшістю голосів. 

2. Не може бути призначена членом Наглядової ради 

Національного фонду досліджень України особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність 

якої обмежена; 
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рішення наукової ради щодо обрання та відкликання 

голови, заступників голови наукової ради та виконавчого 

директора Національного фонду досліджень України; 

порядок розгляду та експертизи проектів з виконання 

наукових досліджень і розробок, що подаються 

Національному фонду досліджень України для участі в 

конкурсних відборах; 

Положення про дотримання принципів наукової етики та 

запобігання конфлікту інтересів під час проведення 

Національним фондом досліджень України експертизи та 

конкурсних відборів проектів з виконання наукових 

досліджень і розробок; 

6) має право ініціювати аудиторську перевірку діяльності 

Національного фонду досліджень України; 

7) вирішує питання щодо участі Національного фонду 

досліджень України в міжнародних організаціях, що 

фінансують дослідження. 

2) має судимість за вчинення кримінального 

правопорушення, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку; 

3) за вироком суду позбавлена права обіймати певну 

посаду або займатися певною діяльністю; 

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні 

корупційного правопорушення - протягом року з дня 

набрання відповідним рішенням суду законної сили; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за 

правопорушення, пов’язане з корупцією, - протягом року 

з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 

6) підпадає під дію частини третьої або четвертої статті 1 

Закону України "Про очищення влади"; 

7) відомості про яку внесені до Єдиного державного 

реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону 

України "Про очищення влади". 

3. Строк повноважень члена наглядової ради 

Національного фонду досліджень України становить три 

роки. Одна й та сама особа не може обіймати посаду члена 

наглядової ради Національного фонду досліджень 

України понад два строки поспіль. 

Дострокове припинення повноважень члена наглядової 

ради Національного фонду досліджень України 

здійснюється за таких підстав: 

1) виникнення випадків, передбачених частиною другою 

цієї статті; 

2) звільнення із займаної посади (для представників 

центральних органів виконавчої влади, закладів вищої 

освіти, Національної академії наук України та 

національних галузевих академій наук); 

3) закінчення строку повноважень (для членів Наукового 

комітету Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій); 
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4) припинення громадянства України;  

5) подання заяви про припинення повноважень за 

власним бажанням; 

6) систематичної відсутності на засіданнях наглядової 

ради Національного фонду досліджень України  без 

поважних причин (більш як три рази поспіль); 

7) неможливість виконувати свої повноваження за станом 

здоров’я; 

8) його смерть. 

Заміщення членів наглядової ради Національного фонду 

досліджень України, які достроково припинили 

повноваження, здійснюється на підставі рішення Кабінету 

Міністрів України, проект якого готує центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності.  

Про дострокове припинення повноважень члена (членів) 

наглядової ради Національного фонду досліджень 

України голова наглядової ради інформує центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері наукової і науково-

технічної діяльності. 

4. Організаційною формою роботи наглядової ради 

Національного фонду досліджень України є засідання, які 

проводяться за потреби, але не рідше одного разу на 

півроку. 

Засідання наглядової ради Національного фонду 

досліджень України є правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин загального складу 

наглядової ради Національного фонду досліджень 

України. 

Рішення наглядової ради Національного фонду 

досліджень України вважається прийнятим, якщо за 
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нього проголосувало більше половини членів наглядової 

ради Національного фонду досліджень України, присутніх 

на засіданні. 

5. Члени наглядової ради Національного фонду 

досліджень України здійснюють свої повноваження на 

громадських засадах. Витрати, пов’язані з виконанням 

повноважень членів наглядової ради Національного 

фонду досліджень України, здійснюються за рахунок 

Національного фонду досліджень України. 

6. Наглядова рада Національного фонду досліджень 

України здійснює такі повноваження: 

1) визначає кількість секцій наукової ради Національного 

фонду досліджень України, напрями їх діяльності та 

розподіл фінансування між ними; 

2) погоджує: 

пропозиції Наукової ради Національного фонду 

досліджень України щодо змін до Положення про 

Національний фонд досліджень України та Порядку 

конкурсного відбору та фінансування Національним 

фондом досліджень України проектів;  

Стратегію діяльності  Національного фонду досліджень 

України; 

річний план роботи Національного фонду досліджень 

України; 

щорічний звіт про діяльність Національного фонду 

досліджень України; 

тематичні напрями конкурсів, що проводяться 

Національним фондом досліджень України; 

рішення наукової ради щодо обрання та переобрання 

голови, заступників голови наукової ради; 

обрану науковою радою кандидатуру на посаду 

виконавчого директора Національного фонду досліджень 

України; 
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структуру та штатний розпис Національного фонду 

досліджень України; 

пропозиції наукової ради Національного фонду 

досліджень щодо напрямів грантової підтримки 

Національного фонду досліджень України відповідно до 

пункту 10 частини другої  статті 51 цього Закону; 

6) затверджує: 

порядок проведення наукової і науково-технічної 

експертизи проектів та розгляду заявок на отримання 

грантової підтримки, що подаються Національному 

фонду досліджень України; 

Порядок обрання та звільнення виконавчого директора 

Національного фонду досліджень України; 

методичні рекомендації щодо проведення наукової і 

науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок 

на отримання грантової підтримки, що подаються 

Національному фонду досліджень України; 

Положення про дотримання принципів наукової етики та 

запобігання конфлікту інтересів під час проведення 

конкурсних відборів, наукової і науково-технічної 

експертизи проектів та розгляду заявок на отримання 

грантової підтримки, що подаються Національному 

фонду досліджень України. 

7. Рішення наукової ради Національного фонду 

досліджень України вважається погодженим або 

затвердженим наглядовою радою Національного фонду 

досліджень України, якщо за нього проголосували більше 

половини членів наглядової ради Національного фонду 

досліджень України, присутніх на засіданні. 

8. Наглядова рада Національного фонду досліджень 

України не бере безпосередньої участі в оперативному 

управлінні Національним фондом досліджень України. 
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9. Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та 

інше забезпечення діяльності наглядової ради 

Національного фонду досліджень України забезпечує  

Національний фонд досліджень України. 

 

Стаття 54. Наукова рада Національного фонду 

досліджень України 

1. Наукова рада Національного фонду досліджень 

України складається з усіх членів наукових рад секцій 

фонду, включно з головою Національного фонду 

досліджень України та його заступниками. 

Членів наукової ради Національного фонду досліджень 

України затверджує Кабінет Міністрів України за 

пропозицією Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій строком на чотири роки. Члени наукової 

ради фонду не можуть виконувати свої обов’язки більш як 

два строки. Персональний склад наукової ради фонду та 

наукових рад секцій фонду кожні два роки оновлюється не 

менш як на 50 відсотків. 

Наукову раду очолює голова Національного фонду 

досліджень України, якого обирає зі свого складу наукова 

рада фонду. Наукові ради секцій фонду на своїх засіданнях 

обирають голів наукових рад секцій, які є заступниками 

голови Національного фонду досліджень України за 

посадою. Голова Національного фонду досліджень України 

та його заступники відповідають за проведення конкурсу з 

відбору експертів, що входять до експертних комісій. 

Кількісний та персональний склад наукових рад секцій 

фонду формується наглядовою радою фонду, яка виконує 

Стаття 54. Наукова рада Національного фонду досліджень 

України 

1. Наукова рада Національного фонду досліджень України 

складається із членів секцій наукової ради Національного 

фонду досліджень України, голови наукової ради 

Національного фонду досліджень України, який на час 

обрання головою наукової ради Національного фонду 

досліджень України припиняє виконання функцій члена 

секції наукової ради Національного фонду досліджень 

України, та його заступників. 

Персональний склад наукової ради Національного фонду 

досліджень України затверджує Кабінет Міністрів 

України. Строк повноважень кожного з членів наукової 

ради Національного фонду досліджень України не може 

перевищувати чотирьох років. Кожні два роки має 

відбуватися оновлення не менше половини персонального 

складу наукової ради Національного фонду досліджень 

України. Члени наукової ради Національного фонду 

досліджень України не можуть виконувати свої обов'язки 

більш як два строки. 

Наукову раду Національного фонду досліджень України 

очолює голова, якого обирає зі свого складу наукова рада 

Національного фонду досліджень України. Кандидатуру 

на посаду голови наукової ради Національного фонду 

досліджень України погоджує наглядова рада 
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функції Ідентифікаційного комітету Національного фонду 

досліджень України. 

Ідентифікаційний комітет фонду за результатами 

відкритих консультацій із світовими та вітчизняними 

науковими організаціями визначає вимоги до кандидатів, 

критерії їх відбору, процедуру конкурсу та проводить його. 

Право на висування кандидатур мають Національна 

академія наук України, національні галузеві академії наук, 

наукові установи, заклади вищої освіти, громадські наукові 

організації. Зазначені суб’єкти висувають вчених, які 

мають вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову 

репутацію та довіру в науковому середовищі. 

Самовисування кандидатів у члени наукової ради 

Національного фонду досліджень України не допускається. 

Ідентифікаційний комітет фонду на відкритому 

засіданні за участю представників громадськості обирає 

трьох кандидатів на кожне місце відповідно до фаху. З 

трьох кандидатур таємним голосуванням двома третинами 

голосів обирають члена наукової ради. 

Звіт Ідентифікаційного комітету фонду щодо 

процедури та обрання членів наукової ради подається 

Національній раді України з питань розвитку науки і 

технологій та оприлюднюється. 

2. З метою виконання своїх функцій наукова рада 

Національного фонду досліджень України утворює секції. 

Для проведення конкурсів наукова рада секції фонду 

обирає комісію конкурсу з числа визнаних вчених у галузі. 

Члени комісій конкурсів не можуть бути членами наукової 

ради секції. 

Національного фонду досліджень України. У разі 

непогодження наукова рада подає іншу кандидатуру.  

Секції наукової ради Національного фонду досліджень 

України на своїх засіданнях обирають голів секцій, які є 

заступниками голови наукової ради Національного фонду 

досліджень України.  

Кількісний та персональний склад секцій наукової ради 

Національного фонду досліджень України, а також 

персональний склад кандидатів на заміщення вакансій у 

випадку дострокового припинення повноважень членів 

секцій наукової ради Національного фонду досліджень 

України, формується Ідентифікаційним комітетом для 

наукової ради Національного фонду досліджень України. 

Ідентифікаційний комітет для наукової ради 

Національного фонду досліджень України за 

результатами відкритих консультацій з вітчизняними та 

світовими науковими організаціями визначає вимоги до 

членів наукової ради Національного фонду досліджень 

України, критерії їх відбору, процедуру конкурсу та 

проводить його. 

Право на висування кандидатів у члени наукової ради 

Національного фонду досліджень України мають 

Національна академія наук України, національні галузеві 

академії наук, наукові установи, заклади вищої освіти, 

громадські наукові організації. Кандидат у члени наукової 

ради Національного фонду досліджень України повинен 

мати вагомі наукові здобутки, бездоганну наукову 

репутацію та довіру в науковому середовищі. 

Самовисування кандидатів у члени наукової ради 

Національного фонду досліджень України не 

допускається. 
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Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті Національного фонду досліджень України у 

вигляді рейтингового списку проектів, що брали участь у 

конкурсі. 

Не мають права брати участь у конкурсах 

Національного фонду досліджень України члени органів 

управління та члени комісій конкурсів фонду. Члени 

органів управління фонду не мають права здійснювати 

експертизу проектів конкурсів. 

Експерти, що здійснюють експертизу проектів 

конкурсів фонду, і члени комісій конкурсу не повинні мати 

конфлікту інтересів. У разі виникнення конфлікту інтересів 

вони зобов’язані заявити самовідвід та відсторонюються 

головою Національного фонду досліджень України або 

науковою радою відповідної секції фонду. 

3. Організаційною формою роботи наукової ради 

Національного фонду досліджень України є засідання, які 

проводяться за потреби, але не рідше одного разу на три 

місяці. 

Засідання наукової ради Національного фонду 

досліджень України є повноважним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин загального складу наукової 

ради фонду. 

Рішення наукової ради Національного фонду 

досліджень України вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менш як дві третини членів наукової ради 

фонду, присутніх на засіданні. 

4. Наукова рада Національного фонду досліджень 

України: 

Ідентифікаційний комітет для наукової ради 

Національного фонду досліджень України на відкритому 

засіданні за участю представників громадськості таємним 

голосуванням обирає членів наукової ради Національного 

фонду досліджень України. Член наукової ради 

Національного фонду досліджень України вважається 

обраним за умови підтримки його кандидатури не менше 

ніж двома третинами складу Ідентифікаційного комітету 

для наукової ради Національного фонду досліджень 

України. 

Звіт Ідентифікаційного комітету для наукової ради 

Національного фонду досліджень України щодо 

процедури та обрання членів наукової ради 

Національного фонду досліджень України і кандидатів на 

заміщення вакансій у випадку дострокового припинення 

повноважень членів секцій наукової ради Національного 

фонду досліджень України погоджується наглядовою 

радою Національного фонду досліджень України та 

подається Національній раді України з питань розвитку 

науки і технологій для оприлюднення на її офіційному 

вебсайті.  

2. Для проведення конкурсів секції наукової ради 

Національного фонду досліджень України формують 

пропозиції щодо кандидатур до складу комісій конкурсу з 

числа визнаних вчених у галузі. 

Члени органів управління Національного фонду 

досліджень України та члени комісій конкурсу не мають 

права брати участь у відповідному конкурсі та 

здійснювати наукову і науково-технічну експертизу 

проектів, поданих для участі у конкурсі. Особи, які є 

науковими керівниками або виконавцями, поданих на 

конкурс проектів, не можуть залучатись до проведення 
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1) розробляє: 

проект загальної стратегії роботи Національного фонду 

досліджень України; 

пропозиції щодо переліку напрямів грантової 

підтримки Національного фонду досліджень України; 

порядок та методичне забезпечення проведення 

експертизи проектів з виконання наукових досліджень і 

розробок, що подаються Національному фонду досліджень 

України для участі в конкурсних відборах; 

Положення про дотримання наукових етичних 

принципів та запобігання конфлікту інтересів під час 

проведення Національним фондом досліджень України 

експертизи та конкурсного відбору проектів з виконання 

наукових досліджень і розробок; 

2) затверджує: 

тематичні напрями та умови проведення конкурсних 

відборів Національним фондом досліджень України; 

результати конкурсного відбору Національним фондом 

досліджень України проектів з виконання наукових 

досліджень і розробок. 

Проекти рішень наукової ради фонду, а також 

інформація про поточну діяльність фонду та персональний 

склад наукової ради фонду оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті Національного фонду досліджень 

України. 

 

наукової і науково-технічної експертизи проектів 

відповідного конкурсу.  

При наявності конфлікту інтересів у членів наукової ради 

Національного фонду досліджень України, експертів, 

членів комісій конкурсів, вони зобов’язані заявити про 

наявність такого конфлікту.  

У такому випадку або у разі виявлення незаявленого 

конфлікту інтересів приймається рішення щодо усунення 

конфлікту інтересів за процедурою, визначеною в 

Положенні про дотримання принципів наукової етики та 

запобігання конфлікту інтересів під час проведення 

конкурсних відборів, наукової і науково-технічної 

експертизи проектів та розгляду заявок на отримання 

грантової підтримки, що подаються Національному 

фонду досліджень України. 

3. Організаційною формою роботи наукової ради 

Національного фонду досліджень України є засідання, які 

проводяться за потреби, але не рідше одного разу на три 

місяці. 

Засідання наукової ради Національного фонду досліджень 

України є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин загального складу наукової ради 

Національного фонду досліджень України. 

Рішення наукової ради Національного фонду досліджень 

України вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало не менш як дві третини членів наукової 

ради Національного фонду досліджень України, присутніх 

на засіданні. 

4. Наукова рада Національного фонду досліджень 

України: 
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1) розробляє: 

проект Стратегії діяльності Національного фонду 

досліджень України; 

пропозиції щодо інших напрямів грантової підтримки 

Національного фонду досліджень України відповідно до 

пункту 10 частини другої  статті 51 цього Закону; 

Порядок проведення наукової і науково-технічної 

експертизи проектів та розгляду заявок на отримання 

грантової підтримки, що подаються Національному 

фонду досліджень України; 

Методичні рекомендації щодо проведення наукової і 

науково-технічної експертизи проектів та розгляду заявок 

на отримання грантової підтримки, що подаються 

Національному фонду досліджень України; 

Положення про дотримання принципів наукової етики та 

запобігання конфлікту інтересів під час проведення 

конкурсних відборів, наукової і науково-технічної 

експертизи проектів та розгляду заявок на отримання 

грантової підтримки, що подаються Національному 

фонду досліджень України; 

2) затверджує: 

тематичні напрями, умови та склад комісій конкурсів, що 

проводяться Національним фондом досліджень України, 

за поданням секцій наукової ради Національного фонду 

досліджень України; 

результати конкурсного відбору Національним фондом 

досліджень України проектів на отримання грантової 

підтримки за напрямами, визначеними частиною другою 

статті 51 цього Закону; 
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3) розробляє Порядок обрання та звільнення виконавчого 

директора Національного фонду досліджень України; 

4) обирає на конкурсній основі кандидатуру виконавчого 

директора Національного фонду досліджень України; 

5) розробляє пропозиції щодо змін до Положення про 

Національний фонд досліджень України та Порядку 

конкурсного відбору та фінансування Національним 

фондом досліджень України проектів. 

Персональний склад наукової ради Національного фонду 

досліджень України, її рішення, а також інформація про 

поточну діяльність Національного фонду досліджень 

України оприлюднюються на офіційному вебсайті 

Національного фонду досліджень України.  

5. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне 

забезпечення діяльності наукової ради Національного 

фонду досліджень України забезпечує Національний фонд 

досліджень України. 
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Стаття 55. Голова Національного фонду досліджень 

України 

1. Голова Національного фонду досліджень України: 

 

1) організовує роботу фонду відповідно до Положення про 

Національний фонд досліджень України; 

2) очолює наукову раду Національного фонду досліджень 

України; 

3) представляє Національний фонд досліджень України у 

Національній раді України з питань розвитку науки і 

технологій, органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, а 

також у міжнародних відносинах; 

4) координує роботу секцій фонду; 

5) визначає функціональні обов'язки працівників фонду; 

6) укладає договори за результатами проведення конкурсів; 

7) звітує перед Національною радою України з питань 

розвитку науки і технологій про діяльність Національного 

фонду досліджень України; 

8) видає накази відповідно до своєї компетенції; 

9) відповідає за діяльність фонду згідно із законодавством. 

2. Голова Національного фонду досліджень України 

призначається строком на три роки і може перебувати на 

посаді не більш як два строки. 

Стаття 55. Голова наукової ради Національного фонду 

досліджень України 

1. Голова наукової ради Національного фонду досліджень 

України: 

1) очолює та організовує роботу наукової ради 

Національного фонду досліджень України; 

2) представляє у межах своїх повноважень Національний 

фонд досліджень України у Національній раді України з 

питань розвитку науки і технологій, державних органах 

влади, органах місцевого самоврядування, установах, 

організаціях, підприємствах, а також у міжнародних 

відносинах; 

3) координує роботу секцій наукової ради Національного 

фонду досліджень України; 

4) доводить до відома виконавчого директора 

Національного фонду досліджень України рішення 

наукової ради Національного фонду досліджень України; 

5) погоджує пропозиції щодо співробітництва 

Національного фонду досліджень України з закордонними 

організаціями чи установами, міжнародними 

організаціями. 

2. Голова наукової ради Національного фонду досліджень 

України обирається строком не більше ніж на три роки і 

може перебувати на посаді не більш як два строки, але не 

довше завершення строку його повноважень як члена 

наукової ради Національного фонду досліджень України 
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Стаття відсутня Стаття 551. Виконавчий директор Національного фонду 

досліджень України 

1. Виконавчий директор Національного фонду досліджень 

України обирається на конкурсній основі науковою радою 

Національного фонду досліджень України та 

призначається на посаду Кабінетом Міністрів України 

строком на п’ять років. 

Кандидатура на посаду виконавчого директора 

Національного фонду досліджень України погоджується 

наглядовою радою Національного фонду досліджень 

України. У разі непогодження наглядовою радою 

Національного фонду досліджень України запропонованої 

кандидатури, науковою радою Національного фонду 

досліджень України подається інша кандидатура, 

відповідно до Порядку обрання та звільнення 

виконавчого директора Національного фонду досліджень 

України. 

2. Виконавчий директор Національного фонду досліджень 

України здійснює управління діяльністю Національного 

фонду досліджень України, зокрема: 

1) забезпечує виконання рішень наукової та наглядової 

ради Національного фонду досліджень України, 

прийнятих у межах її повноважень; 

2) представляє у межах своїх повноважень Національний 

фонд досліджень України у Національній раді України з 

питань розвитку науки і технологій, органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, установах, 

організаціях, підприємствах, а також у міжнародних 

відносинах;  
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3) звітує перед Національною радою України з питань 

розвитку науки і технологій про діяльність Національного 

фонду досліджень України; 

4) укладає відповідно до законодавства договори, в тому 

числі договори про надання грантової підтримки,  та 

здійснює контроль за їх виконанням; 

5) укладає договори про міжнародне науково-технічне 

співробітництво та партнерство; 

6) підписує двосторонні чи багатосторонні договори 

(угоди, протоколи, додатки до протоколу тощо) з 

іноземними організаціями і юридичними особами, 

відповідно до законодавства України; 

7) приймає рішення про розміщення власних надходжень 

Національного фонду досліджень України на спеціальних 

реєстраційних рахунках, відкритих в органах 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, або на поточних 

рахунках, відкритих в установах банків державного 

сектору; 

8) затверджує погоджені наглядовою радою 

Національного фонду досліджень України структуру та 

штатний розпис Національного фонду досліджень 

України; 

9) здійснює управління майном Національного фонду 

досліджень України відповідно до законодавства; 

10) щорічно звітує перед науковою та наглядовою радою 

Національного фонду досліджень України про діяльність 

Національного фонду досліджень України з питань, що 

відносяться до їх компетенції;  
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11) бере участь з правом дорадчого голосу у роботі 

наукової ради Національного фонду досліджень України; 

12) вносить науковій раді Національного фонду 

досліджень України пропозиції з питань, пов’язаних з 

діяльністю Фонду, зокрема щодо інших напрямів 

грантової підтримки Національного фонду досліджень 

України відповідно до пункту 10 частини другої  статті 51 

цього Закону; 

13) як керівник бюджетної установи виконує інші 

повноваження, визначені законодавством. 

3. Виконавчий директор Національного фонду досліджень 

України здійснює свою діяльність відповідно до 

законодавства та Положення про Національний фонд 

досліджень України, затвердженого в установленому 

порядку. 

 

Міністр освіти і науки України           Сергій ШКАРЛЕТ 

 

    «____»_______________2021 р. 
 

 


