
Відбулася нарада Робочої групи при голові Комітету повноважних 
представників з фінансових питань та засідання Фінансового комітету 
ОІЯД 

19 березня 2014 р. у м. Дубна, Російська Федерація, відбулася нарада 
Робочої групи при голові Комітету повноважних представників з фінансових 
питань Об’єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД), а 21–22 березня 
2014 р. відбулося засідання Фінансового комітету ОІЯД. Участь у зазначених 
заходах взяв представник Держінформнауки. 

Під час наради Робочої групи учасники заходу ознайомились із 
проектами положень про внутрішній аудит та закупівельну діяльність ОІЯД, 
а також зі станом сплати заборгованостей держав-членів ОІЯД, що виникли у 
2002–2003 рр. У рамках розгляду Положення про внутрішній аудит 
українською стороною було висловлено зауваження до деяких пунктів 
вищезазначеного документа, зокрема, було наголошено, що позапланові 
перевірки можуть проводитись за окремим дорученням не тільки директора 
ОІЯД, а й за рішенням Комітету повноважних представників урядів держав-
членів ОІЯД. Також було зазначено, що Комітет повноважних представників 
урядів держав-членів ОІЯД має право отримати звіт служби внутрішнього 
контролю про результати перевірки інституту, зробивши відповідний запит. 

Під час засідання Фінансового комітету ОІЯД представник України 
ознайомився з рекомендаціями 115-ї сесії Вченої ради ОІЯД, результатами 
діяльності й станом виконання бюджету ОІЯД у 2013 р., проектами положень 
про внутрішній аудит та закупівельну діяльність ОІЯД з урахуванням 
доповнень, які були внесені за результатами наради вищезгаданої робочої 
групи. Окрім того, до уваги присутніх було представлено доповіді щодо 
розвитку освітянської програми ОІЯД та створення фабрики зі збірки та 
випробування надпровідних магнітів для проектів NICA та FAIR. 

Під час загальної дискусії українською стороною було наголошено на 
необхідності повного списання заборгованостей по внеску за 2002–2003 рр. 
На жаль, під час голосування зазначена пропозиція не була підтримана 
більшістю представників держав-членів ОІЯД. Це питання буде вирішено до 
2016 р. у процесі узгодження нової методики розрахунку внесків в ОІЯД. 

Довідково. Україна є державою-членом Об’єднаного інституту ядерних 
досліджень (ОІЯД) з 1991 р. Представник Кабінету Міністрів України в 
Комітеті повноважних представників урядів держав-членів ОІЯД, відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1158 – 
перший заступник голови Держінформнауки Б. Гриньов. На постійній основі 
повноважний представник уряду України в ОІЯД направляє від України на 
роботу в ОІЯД кваліфікованих спеціалістів. Останні, під час звітного 



семінару, який відповідно до запровадженої практики, проходить щороку, 
детально інформують про конкретні особисті здобутки за період роботи в 
ОІЯД та індивідуальні плани. Окрім того, представники України беруть 
участь у засіданнях сесій Комітету повноважних представників урядів 
держав-членів ОІЯД, Фінансового комітету ОІЯД та Вченої ради ОІЯД. Нині 
в ОІЯД працює 32 особи, направлені від України (Відбулася нарада Робочої 
групи при Голові Комітету Повноважних Представників із фінансових 
питань та засідання Фінансового комітету ОІЯД // Державне агентство 
з питань науки, інновацій та інформатизації України 
(http://www.dknii.gov.ua). – 2014. – 25.03). 

 


