
Міністерство освіти і науки України 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І  

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 

«29» вересня 2016 р.                  Київ                № 913 

 

 

Про організацію роботи Національного  

контактного пункту рамкової програми ЄС 

 «Горизонт 2020» на базі НУБіП України   
 

На виконання Наказу МОН України від 02.09.2016 р. №1068 «Деякі 

питання функціонування мережі національних і регіональних контактних 

пунктів рамкової програми ЄС «Горизонт 2020», рішення Вченої ради 

Університету від 26.08.2016 р., протокол № 1  щодо створення Національного 

контактного пункту рамкової програми ЄС «Горизонт 2020» (далі НКП) за 

напрямом «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські 

дослідження та біоекономіка»,  

НАКАЗУЮ: 

1. Керівнику групи супроводу міжнародних науково-технічних проектів 

Бондаренку С.І. та керівнику НКП в НУБіП України Демешкант Н. А.: 

1.1. Розробити та затвердити в встановленому порядку положення про 

НКП на базі НУБіП України; 

1.2. Затвердити штат співробітників НКП; 

1.3. Розробити план заходів та організувати роботу НКП. 

2. З метою забезпечення оперативного інформування НПП НУБіП 

України про можливості участі у конкурсах програми ЄС «Горизонт 2020» та 

надання консультаційної допомоги в підготовці та поданні грантових заявок 

затвердити список відповідальних від кафедр осіб (додаток 1), в обов’язки 

яких покласти:  

2.1. Узагальнення та подання на електронну адресу 

natalia.demeshkant@nubip.edu.ua до 15 жовтня 2016р. інформації про 

пріоритетні наукові дослідження кафедри (підрозділу) згідно з формою 

(додаток 2).  

2.2. Участь у всіх інформаційно-консультаційних заходах, що 

організовуються НКП. 

2.3. Поширення інформації, отриманої під час заходів НКП шляхом 

проведення семінарів, круглих столів на відповідних кафедрах (у 

підрозділах) з обов’язковим інформуванням про проведені заходи на веб-

сторінках відповідних кафедр (підрозділів) у рубриці «Міжнародна 

діяльність». 

mailto:natalia.demeshkant@nubip.edu.ua


3. Начальнику планово-фінансового відділу НДЧ Шостак В.М. та 

головному бухгалтеру Кондрицькій Т.П.:  

3.1. Розробити планову калькуляцію кошторисної вартості робіт 

пов’язаних з функціонуванням НКП та укласти договір з МОН України про 

фінансування діяльності НКП НУБіП України. 

3.2. Забезпечити фінансовий супровід діяльності НКП. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку 

Ткачука В. А. 

 

Ректор           С. Ніколаєнко 

 

 


