
 
ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  318 
 

м.Київ                                                                                                  «05» 06 2018 р. 

 

Про реєстрацію міжнародних  

науково-технічних програм  

і проектів/грантів 

 

Відповідно до п.5 статті 66 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» (далі – Закон) Міністерством освіти і науки України 

розроблено та затверджено (наказ від 20.11.2017  №1507) Порядок реєстрації 

міжнародних науково-технічних програм і проектів, що виконуються в 

рамках міжнародного науково-технічного співробітництва українськими 

вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого співробітництва. Як 

нормативно-правовий акт, що має міжвідомчий характер, документ пройшов 

державну реєстрацію 27.12.2017 за №1564/31432. 

Об'єктами передбаченої реєстрації виступають ті міжнародні науково-

технічні програми і проекти/гранти, до яких можуть застосовуватися 

положення частин восьмої та дев'ятої статті Закону, а саме: 

звільнення від обов'язкового продажу на міжбанківському валютному 

ринку України надходжень в іноземній валюті за ними; 

оплата видатків, пов'язаних з їхньою реалізацією, здійснюється в 

першочерговому порядку в повному обсязі. Строк перерахування зазначених 

коштів органами Державної казначейської служби України не може 

перевищувати одного дня з дня реєстрації фінансових зобов'язань державних 

наукових установ. 

Державну реєстрацію міжнародних науково-технічних програм і 

проектів/ грантів здійснює Міністерство освіти і науки України. Технічну 

обробку документів, пов'язаних із підготовкою зазначених програм і 

проектів/грантів до реєстрації, ведення Реєстру здійснює Український 

інститут науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ). 

На виконання зазначеного наказу МОН України та з метою проведення 

державної реєстрації та обліку міжнародних науково-технічних програм і 

проектів/грантів:  

 1. Науковим установам НАН України – виконавцям/одержувачам 

міжнародних науково-технічних програм і проектів/грантів: 



1.1. Готувати та подавати в 30-денний термін з дати початку реалізації 

зазначених програм і проектів/грантів, наведеній у відповідному 

контракті/договорі, до УкрІНТЕІ на паперовому й електронному носіях такі 

документи: 

1.1.1. Заяву щодо реєстрації, в якій наводиться перелік документів і 

матеріалів, що подаються в УкрІНТЕІ, в довільній формі. 

1.1.2. Матеріали, що підтверджують участь у виконанні/отримання 

міжнародної науково-технічної програми і проекту/гранту: 

- завірену копію контракту/договору з його неофіційним або 

офіційним (у разі наявності) перекладом; 

- завірену копію листа-підтвердження участі/отримання з його 

неофіційним (у разі наявності) перекладом; 

- план-графік виконання робіт (за наявності); 

- кошторис запланованих витрат (за наявності); 

- перелік співвиконавців (за наявності); 

- план закупівель наукового обладнання (за наявності). 

1.1.3. Витяг із протоколу засідання Вченої ради наукової установи з 

позитивним рішенням щодо доцільності участі в міжнародній науково-

технічній програмі, проекті, отримання гранту. 

1.1.4. Заповнену реєстраційну картку міжнародної науково-технічної 

програми і проекту/гранту (на паперовому носії в 3-х примірниках). 

1.1.5. Інші додаткові матеріали, перелік яких визначається самим 

виконавцем/одержувачем відповідно до особливостей  міжнародної науково-

технічної програми і проекту/гранту. 

2. Надавати до Науково-організаційного відділу Президії НАН України 

протягом місяця з дати  затвердження копію витягу з наказу Міністерства 

освіти і науки України про державну реєстрацію міжнародної науково-

технічної програми і проекту/гранту. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

 

           Перший віце-президент  

  Національної академії наук України 

            академік НАН України                                     А.Г.Наумовець 

          

 

        Головний учений секретар 

 Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                       В.Л.Богданов                                         
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