
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення конкурсу та виконання проектів 

Цільової програми наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження 

довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту 

Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-PLANET/UA) 

 
Це положення визначає порядок проведення конкурсу та виконання наукових і 

науково-технічних проектів цільової програми НАН України «Аерокосмічні 

спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент 

проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-PLANET/UA). 

Положення розроблене відповідно до Постанови Президії НАН України від 25 

жовтня 2017 р. № 268 щодо затвердження концепції Цільової програми НАН України 

«Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як 

національний сегмент проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-PLANET/UA) на 

2018–2020 рр. та Постанови Президії НАН України від 07 жовтня 2015 р. № 236 «Про 

затвердження Положення про цільові програми наукових досліджень НАН України і 

цільові наукові (науково-технічні) проекти НАН України». 

Метою конкурсу є оптимальне виконання завдань пріоритетних напрямів Цільової 

програми НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого 

розвитку та безпеки як національний сегмент проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET» 

(ERA-PLANET/UA) та ефективне використання бюджетних коштів. 

Наукова рада Програми: 

– визначає порядок проведення конкурсу, перелік пріоритетних завдань для конкурсу, 

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. 

Наукова рада 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 поточний та 

на наступні роки. 



Наукова рада Програми затверджує результати експертизи запитів, пропозиції 

щодо результатів конкурсного відбору проектів та рекомендованих обсягів фінансування і 

надає відповідні рекомендації до Національної академії наук України. 

Оголошення про конкурс оприлюднюються на сайті Національної академії наук 

України. 

Наукова рада Програми за поданням керівника Програми на підставі результатів 

здійснення 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 ученого секретаря 

наукової ради Програми не пізніше 15 грудня поточного року стислий (до 4 стор.) звіт про 

основні результати виконання проекту (українською мовою) та до 30 грудня поточного 

року повні науково-технічний (українською мовою) та фінансовий звіти. Крім того, за 

умовами проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET виконавці надають звіти англійською 

мовою згідно графіку звітності за етапами проекту (буде повідомлено додатково). 


