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Положення про порядок  проведення конкурсу та виконання проектів 

комплексної цільової програми НАН України 

«Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і 

науково-прикладних застосувань» 

 

Це положення визначає порядок проведення конкурсу та виконання 

наукових і науково-технічних проектів комплексної цільової програми НАН 

України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково- 

прикладних застосувань» 

Положення розроблене відповідно до постанови Президії НАН 

України від 11 грудня 2013 р. № 164-а щодо затвердження концепції 

Комплексної цільової Програми НАН України "Грід-технології і грід- 

інфраструктура для наукових і науково-прикладних застосувань" та 

Постановою Президії НАН України № 236 від 07.10.2015. 

Проведення конкурсу відповідно до завдань Програми спрямоване на: 
- розвиток національної гріду-інфраструктури, інтегрованої до 

світової грід інфраструктури; 

- вдосконалення системи регіональних грід-вузлів та грід-вузлів у 

наукових установах НАН України, з'єднаних високошвидкісними каналами 

зв'язку; 

- забезпечення впровадження грід-технологій у науку, освіту, 

медицину та інші сфери; 
- активізацію міжнародного наукового та науково-технічного 

співробітництва. 

Метою конкурсу є створення необхідних умов для оптимального 

виконання завдань і заходів Комплексної цільової Програми НАН України 

"Грід-технології і грід-інфраструктура для наукових і науково-прикладних 

застосувань" та ефективного використання бюджетних коштів. 

Координаційна робоча група Програми: 

- визначає порядок проведення конкурсу, перелік пріоритетних 

завдань для конкурсу, технічні вимоги до конкурсних проектів 

реалізації завдань Програми,  форму подання конкурсного запиту; 

- повідомляє установи НАН України про дату і порядок конкурсів 

наукових і науково-технічних проектів; 

- розглядає та затверджує пропозиції проектів, що надійшли від 

установ НАН України. Для оптимізації процесу і результатів 

виконання завдань Програми при необхідності рекомендує внести 

корективи до переліку проектів, які приймаються до реалізації. 

 

 

Запити учасників конкурсу відповідно до підпорядкування подаються 

до  Національної  академії  наук  України,  Координаційна  робоча група  

Програми 



забезпечує проведення експертизи запитів, приймає рішення щодо 

результатів конкурсного відбору проектів та обсягів фінансування відповідно 

до фактично виділених коштів на виконання завдань програми на черговий та 

прогнозних на наступні роки. 

Наукова рада Програми затверджує результати експертизи запитів, 

пропозиції щодо результатів конкурсного відбору проектів та 

рекомендованих обсягів фінансування і надає відповідне рекомендації до 

Національної академії наук України. 

Оголошення про конкурс оприлюднюються на сайті Національної 

академії наук України. 

Координаційний робоча група програми надає консультативну 

допомогу щодо  проведення конкурсу та  експертизи запитів. 

Наукова рада Програми за поданням керівника Програми на підставі 

результатів здійснення Координаційною робочою групою моніторингу 

виконання проектів може прийняти рекомендації про припинення виконання 

окремих робіт. 

Керівник Програми здійснює контроль за виконанням завдань 

Програми, цільовим використанням виділених коштів. 

Виконавці за результатами виконання завдань подають до 

Координаційної робочої групи програми не пізніше 15 грудня поточного року 

стислий (до 4 стор.) звіт про основні результати виконання проекту та  до 30 

грудня поточного року повні науково-технічний  та фінансовий звіти. 


