
19 листопада в Будинку міжнародних нарад Об’єднаного інституту 

ядерних досліджень (ОІЯД), м. Дубна, Російська Федерація, відбулося 

чергове засідання Фінансового комітету ОІЯД. 

Відкрив захід В. Матвєєв, директор ОІЯД. У своєму виступі він 

поінформував присутніх щодо рекомендацій 114-ї сесії Вченої ради ОІЯД, 

яка відбулась у вересні 2013 р., основних результатів діяльності ОІЯД у 

2013 р. та планів діяльності на 2014 р. В. Катрасьов, керівник Фінансово-

економічного управління ОІЯД, поінформував присутніх щодо проекту 

бюджету ОІЯД на 2014 р. і проектах внесків держав-учасниць ОІЯД на 2015, 

2016, 2017 рр. 

Під час заходу також відбулися виступи співробітників ОІЯД, 

присвячені стану виконання робіт та подальшим перспективам за проектом 

переходу на єдину інформаційну платформу 1С 8.2. в ОІЯД, процесу 

побудови комплексу NICA та розвитку кріогенних систем комплексу NICA. 

Також під час засідання було розглянуто та обговорено Положення про 

внутрішній аудит ОІЯД та Положення про закупки товарів, робіт, послуг для 

потреб інституту. 

За результатами виступів, наприкінці заходу відбулася загальна 

дискусія, під час якої кожна з держав-учасниць ОІЯД висловила свої позиції 

з питань порядку денного засідання Фінансового комітету ОІЯД. Особливу 

увагу було приділено питанню побудови комплексу NICA. Пролунала низка 

запитань, зокрема, українську делегацію цікавило фактичне відставання 

виконання плану робіт по NICA із раніше запланованими та термін, коли 

буде підготовлено остаточну редакцію проектної документації по мега-

сайенс проекту. Слід зазначити, що членами Фінансового комітету ОІЯД 

було схвально оцінено діяльність дирекції Інституту щодо формування 

консорціуму з держав, які готові взяти участь у реалізації мега-сайенс 

проекту NICA. 

При обговоренні Положення про внутрішній аудит ОІЯД представник 

Білорусі наголосив на тому, що зазначений документ має низку недоліків 

редакційного характеру та повинен бути допрацьований. Україна підтримала 

зазначену позицію, наголосивши, що документи такого характеру повинні 

надсилатись на розгляд заздалегідь, а не надаватись на погодження одразу на 

засіданні. Зазначену позицію підтримала більшість представників держав-

учасниць ОІЯД. Було досягнуто домовленості, що дирекція ОІЯД доопрацює 

зазначений документ до кінця поточного року та направить на розгляд 

державам-учасницям ОІЯД у термін не пізніше ніж за тиждень до наступного 

засідання Фінансового комітету, яке відбудеться в березні 2014 р. 

При обговоренні питання щодо розробки нової методики розрахунку 



внеску в ОІЯД, більшість представників держав-членів ОІЯД наголосили на 

необхідності створення робочої групи для розробки зазначеної методики, 

зауваживши, що впроваджувати цю методику необхідно не раніше 2017 р. 

Слід зазначити, що до складу вищезазначеної робочої групи було включено 

представників України. Також було зауважено, що при розробці 

вищезазначеної методики необхідно врахувати, що внесок кожної з держав-

членів ОІЯД повинен бути достатнім для покриття витрат на утримання 

направлених на роботу в ОІЯД співробітників від держави-члена ОІЯД. 

Під час дискусії повноважний представник уряду України в ОІЯД 

Б. Гриньов висловив стурбованість щодо щорічного зростання розміру 

внеску України в ОІЯД. У процентному співвідношенні темп зростання 

розміру внеску України в ОІЯД перевищує показники зростання ВВП нашої 

держави. Ця особлива думка була врахована в підсумковому протоколі 

засідання Фінансового комітету. 

Також, незважаючи на збільшення суми внеску України в ОІЯД, 

кількість замовлень на продукцію з України зменшується. У зв’язку з цим, 

було поінформовано, що Україна розглядатиме можливість сплати внеску 

частково в грошовій формі, а частково у вигляді поставок 

високотехнологічної продукції з України. 

Наприкінці заходу було підписано протокол засідання Фінансового 

комітету ОІЯД (Відбулося чергове засідання Фінансового комітету ОІЯД // 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації 

України (http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 19.11). 

 

 


