
Відбулося шосте засідання Міждержавної ради зі співробітництва в 

науково-технічній та інноваційній сферах країн-учасниць СНД.  

У засіданні, яке проходило 27–28 вересня у м. Ялта, взяли участь 

представники центральних органів державної влади Республіки Білорусь, 

Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, 

Республіки Казахстан та України. Учасниками засідання було розглянуто 

широке коло питань, головним серед яких було питання комплексу заходів з 

реалізації Програми інноваційного співробітництва держав-учасниць СНД на 

2012–2014 рр., а саме: визначення відповідальних координаторів роботи з 

виконання розділів Комплексу заходів щодо реалізації програми. Україну 

разом з Республікою Молдова визначено відповідальними за координацію 

виконання II розділу Комплексу заходів (щодо системи фінансування 

програмних заходів та інноваційних проектів). 

Ще одним важливим питанням порядку денного, яке вдалося вирішити, 

було затвердження проекту Положення про виконавчий орган (Секретаріат 

МР НТІ), представлений українською стороною. Основними завданнями 

цього органу буде забезпечення взаємодії між членами МР НТІ та іншими 

учасниками програми, координація їх роботи й забезпечення виконання МР 

НТІ функцій Наглядової ради програми.  

Також було прийнято рішення про створення Ради молодих учених і 

фахіфців СНД і затверджено положення, що, згідно з протокольним 

рішенням п’ятого засідання МР НТІ, було підготовлено українською 

стороною разом з Російським університетом дружби народів. Рада молодих 

учених і фахівців СНД працюватиме при МР НТІ й буде дорадчим 

експертно-консультативним органом з питань розширення участі молоді в 

науково-технічній та інноваційній сферах, а також займатиметься кадровим 

забезпеченням інноваційного розвитку й представлятиме інтереси молодих 

учених і фахівців країн СНД.  

На засіданні також було представлено й рекомендовано оператору 

програми врахувати наступний блок пілотних інноваційних проектів від 

Російської Федерації для надання їм статусу проекту програми. 

Загалом, шосте засідання МР НТІ поставило багато нових завдань перед 

його учасниками й закріпило за Україною ключові позиції в науково-

технічному й інноваційному співробітництві держав-учасниць СНД (Шосте 

засідання Міждержавної ради зі співробітництва в науково-технічній та 

інноваційній сферах країн-учасниць СНД // Державне агентство з питань 

науки, інновацій та інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 

2012. – 2.10). 


