ПІДСУМКИ РОБОТИ
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за 2021 рік
Указами Президента України №608/2020, № 609/2020 від 30 грудня 2020
року присуджено 14 Державних премій України в галузі науки і техніки, в тому числі
4 за роботи, зміст яких становить державну таємницю. Лауреатами стали 111 осіб,
серед них 61 доктор і 26 кандидатів наук.
Вручення державних нагород відбувалось в 2 етапи у форматі зустрічі.
Секретаріатом Комітету 14 травня 2021 року підготовлено і організовано в межах
компетенції зустріч Президента України Володимира Зеленського з лауреатами
Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року - авторами наукових робіт
у сфері оборони, космосу та медицини. Заступник голови Комітету Володимир
Горбулін охарактеризував роботи, представники груп лауреатів презентували роботи,
після чого Президент України вручив нагородні документи лауреатам.
18 травня 2021 року організовано і проведено зустріч лауреатів Державної премії
з Міністром освіти і науки України , головою Комітету та членами президії Комітету.
З метою дотримання карантинних обмежень зустрічі відбулися в
3 етапи.
Представники груп прокоментували відеопрезентації премійованих робіт, після чого
голова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Анатолій
Загородній та міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вручили нагороди
лауреатам.
В Музеї науки Виставкового центру України 01 березня 2021 року організовано і
проведено зустріч молодих вчених - лауреатів Премії Президента України для
молодих вчених 2020 року з членами президії Комітету. Відбулася урочиста церемонія
вручення свідоцтв і почесних знаків лауреатам. За дорученням Президента України
Володимира Зеленського нагороди вручив голова Комітету Анатолій Загородній.
У першому кварталі 2021 році Секретаріатом Комітету прийнято до розгляду на
здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки (Державні премії) 30
робіт (у т.ч. 8 робіт, що становлять державну таємницю) та 73 роботи на здобуття
премії Президента України для молодих вчених.

Розгляд робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки
(Національної премії України імені Бориса Патона) 2021 року.
Президія Комітету розподілила роботи за відповідними спеціалізованими
секціями Комітету. Для розгляду робіт, поданих на здобуття Державних премій у 2021
році, в Комітеті працювало 12 спеціалізованих секцій.

спеціалізовані секції Комітету
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Всі представлені роботи, крім тих, що становлять державну таємницю, двічі
розглядались експертними комісіями, спеціалізованими секціями та пленумом
Комітету.
Бюро секцій призначили незалежних рецензентів за кожною роботою. Для
ретельного розгляду поданих робіт організовано і проведено 60 індивідуальних
наукових експертиз матеріалів цих робіт.
З 28 травня по 10 червня 2021 року відбулися засідання спеціалізованих секцій.
Після обговорення висновків рецензентів шляхом таємного голосування секціями
рекомендовано до участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі
науки і техніки 2021 року (Національної премії України імені Бориса Патона) 18 робіт.
За рекомендованими роботами визначено організації для проведення громадського
обговорення на засіданні вченої (наукової, науково-технічної) ради, призначено
експертні комісії за кожною роботою.
На пленарному засіданні Комітету 15 червня 2021 року після обговорення
пропозицій та рекомендацій спеціалізованих секцій шляхом таємного голосування до
участі у конкурсі зі здобуття Державних премій допущено тільки 13 робіт.
Конкурсі роботи були надіслані до наукових установ, вищих навчальних закладів,
юридичних осіб, що мають відповідні наукові підрозділи, для обговорення їх вченими

(науково-технічними) радами та надання експертного висновку, висловлення
пропозицій або зауважень щодо робіт.
Крім того, відбулося громадське обговорення робіт. Отримано 280 відгуків від
установ і організацій та відомих вчених (з них – 67 закордонних). В мережі Інтернет на
офіційному вебсайті Комітету залишили свої коментарі понад 630 вчених і фахівців (з
них – 88 зарубіжні). Проведено науково-технічну експертизу та представлено 13
висновків експертних комісій за цими роботами. Протоколи обговорень на засіданнях
вчених (науково-технічних) рад було надіслано до Секретаріату Комітету.
З 29 вересня по 11 жовтня 2021 року відбулися підсумкові засідання
спеціалізованих секцій. Після ґрунтовного обговорення висновків експертних комісій
та аналізу творчого внеску кожного претендента, розгляду одержаних документів,
зауважень, пропозицій таємним голосуванням секції рекомендували Комітету для
преміювання 12 робіт та 4 роботи, що становлять державну таємницю.
На засіданні пленуму та президії Комітету 26 жовтня 2021 року після обговорення
доповідей голів спеціалізованих секцій про роботи, які брали участь у конкурсі,
шляхом таємного голосування прийнято рішення щодо внесення Президентові
України пропозицій про присудження 15 Національних премій України імені Бориса
Патона особам за відповідні роботи, з них 4 роботам, що становлять державну
таємницю.
Довідково: Указом Президента України від 18 листопада 2021 року 585/2021 року встановлено,
що у 2021 році присудження Національної премії України імені Бориса Патона здійснюється за
результатами конкурсу, проведеного Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки
відповідно до Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки, затвердженого
Указом Президента України від 31 травня 2016 року №230.

Указами Президента України від 16 грудня 2021 року №№ 660/2021, 661/2021
Національну премію України імені Бориса Патона присуджено 15 роботам (з них - 4
роботам, що становлять державну таємницю).

РОЗПОДІЛ ПОДАНИХ ТА ПРЕМІЮЙОВАНИХ РОБІТ ЗА
ПІДПОРЯДКУВАННЯМ
Національна
академія аграрних
наук України
подано 1 робота

Міністерство охорони
здоров’я України
подано 1 робота

Державний комітет телебачення і
радіомовлення України
подано 1 робота
Міністерство
економіки України
подано 1 робота

Акціонерні товариства
подано 2 роботи
премійовано 1 робота

Національна академія
наук України
подано 7 робіт
премійовано 5 робіт

Державне космічне
агенство України
подано 2 роботи
премійовано 2 роботи

Національна академія
медичних наук України
подано 3 роботи
премійовано 2 роботи

Міністерство освіти і науки
України
подано 7 робіт
премійовано 3 роботи
Міністрество оборони
України
подано 5 робіт
премійовано 2 роботи

Із 117 лауреатів Національної премії України імені Бориса Патона 2021 року 86%
мають науковий ступінь.
31
кандидат
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докторів
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5 членкореспондентів НАН
України
та член-…

16 не мают наукового ступеня

Третина дослідників зосереджено в академічному секторі науки, понад 20% –
представники вищої школи та 25% – представники виробництва (38 – співробітники
Національної академії наук, 29 – промислового сектору, 26 – вищих навчальних
закладів, 8 – системи охорони здоров’я, 6 – силових структур).

Розгляд робіт на здобуття премій Президента України для молодих вчених
2021року.
Секретаріатом Комітету у 2021 році прийнято до розгляду 73 роботи на здобуття
премії Президента України для молодих вчених.
Бюро секції Комітету, яка розглядає роботи молодих вчених, визначило кураторів
робіт відповідно до кола їх наукових інтересів. Організовано і проведено 73
індивідуальних науково-технічних експертиз матеріалів робіт.
Засідання секції Комітету відбулося 08 червня 2021 року, на якому після
обговорення висновків кураторів-рецензентів відбулось таємне голосування. Експерти
на засіданні секції відмічали достатньо високий науковий рівень поданих робіт та
широке впровадження результатів досліджень.
За поданням секції президією Комітету до участі у конкурсі зі здобуття премії
Президента України для молодих вчених 2021 року допущено 56 робіт.
З 15 червня до 20 вересня 2021 року проходило громадське обговорення робіт. До
Комітету надійшло 486 схвальних відгуків від провідних науковців і організацій, у
тому числі 26 – від зарубіжних колег. В мережі Інтернет на офіційному вебсайті
Комітету залишили свої коментарі 1210 вчених і фахівців (з них 92– зарубіжних).
30 вересня 2021 року секція Комітету розглянула всі матеріали і після обговорення
кожної роботи шляхом таємного голосування рекомендувала президії Комітету
присудити 40 премій Президента України для молодих вчених 2021 року, у тому числі
представникам закладів вищої освіти – 18 премій.
Президія Комітету після заслуховування рекомендацій секції 26 жовтня 2021
року прийняла рішення щодо кандидатур на присудження премій.
За поданням Комітету Указом Президента України від 16 грудня 2021 року
№659/2021 присуджено 40 премій Президента України для молодих вчених.
Розподіл робіт молодих вчених за поданням:
Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Національна академія медичних наук України
Національна академія аграрних наук України
Національна академія педагогічних наук України
Міністерство охорони здоров'я України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство оборони України
Громадські організації, приватні ЗВО
ВЬОГО
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Секретаріатом Комітету у 2021 році організовано і проведено 2 засідання пленуму
Комітету, 6 засідань президій Комітету, засідання
з вченими секретарями
спеціалізованих секцій Комітету, 13 засідань бюро спеціалізованих секцій, 25 засідань
спеціалізованих секцій. Для ретельного розгляду поданих робіт організовано і
проведено 133 індивідуальні науково-технічні
експертизи матеріалів робіт,
громадські обговорення робіт, які брали участь у конкурсі на здобуття Державних
премій, підготовлено 13 науково-технічних експертиз у складі експертних комісій.
Підготовлено і передано до Офісу Президента України
4 проекти указів
Президента України.
З метою поширення творчого досвіду і досягнень лауреатів Національної премії
України на сайті Комітету розміщено 13 відеороликів про роботи, за які їх виконавцям
присуджено
Національну
премію України імені Бориса Патона 2021року.
Підготовлено та видано огляди робіт, удостоєних Державної премії в галузі науки і
техніки 2020 року, робіт молодих вчених, яким присуджена премія Президента
України 2020 року. Підготовлено огляди-презентації робіт, удостоєних Національної
премії України імені Бориса Патона 2021 року, та робіт, яким присуджена премія
Президента України для молодих вчених 2021 року. Видано 158 збірок інформаційних
матеріалів про діяльність Комітету.
Вчасно та в повному обсязі проведено конкурс та перераховано щомісячно 300
стипендій Президента України та 320 стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих вчених,
Результативні показники бюджетних програм Комітету повною мірою
відображають шляхи її виконання. Завдання виконані, оскільки за всіма напрямками
було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та
використання бюджетних коштів.
Всі видатки Комітету проводились в межах кошторисних призначень 2021 року.
 Виплачено 14 Державних премій України в галузі науки і техніки 2020 року –
4200,0 тис. грн. (300 тис. грн. кожна). Кошти перераховано на особові рахунки
лауреатів.
 Виплачено 40 премій Президента України для молодих вчених 2020 року –
1600,0 тис. грн. (40 тис. грн. кожна). Кошти перераховано на особові рахунки
лауреатів.
 Перераховано 3558 стипендій Президента України –24893,8тис. грн.
 Перераховано 3779 стипендій Кабінету Міністрів України – 17631,3 тис. грн.
 Оплата праці офіційних рецензентів та експертів – 125,3 тис. грн.
 Видатки на виготовлення почесних знаків та іменних дипломів лауреатів,
інформаційних матеріалів, пов’язаних з роботою Комітету, – 795,1 тис. грн.
 Організаційно - господарські видатки із забезпечення роботи Комітету
(відправка робіт, проведення офіційних заходів Комітету) – 156,9 тис. грн.

 Оплата праці працівників Секретаріату Комітету (8 штатних одиниць) – 2300,4
тис. грн.
 Оплата комунальних та інших послуг – 379,5тис. грн.
Комітетом бралися бюджетні зобов'язання та здійснювались відповідні
видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове
спрямування та використання бюджетних коштів. Фінансування проводилось
чітко у відповідності до завдань та напрямків фінансування. про що
свідчать реєстри розпоряджень про виділення коштів за 2021 рік. Для
повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення
кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально
опрацьовувалися підтверджувальні документи, що надавалися до Казначейства.

Секретаріат Комітету з Державних премій України
в галузі науки і техніки
18.01.2022

