
15–16 травня 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), 

участь у якій взяв представник Держінформнауки України 

Головна мета заходу – вироблення принципів нової методики 

розрахунку внесків держав-членів у бюджет ОІЯД, починаючи з 2017 р. 

Також учасники обговорили умови прийняття нових держав до ОІЯД та 

мінімальні внески до бюджету організації. 

Українською стороною було наголошено, що нова методика розрахунку 

внеску повинна мати об’єктивний характер, бути прозорою та відображати 

реальний стан економічного розвитку кожної з держав-учасниць ОІЯД. 

Також було висловлено зауваження до деяких пунктів Протоколу наради, 

зокрема наголошено на тому, що у зв’язку зі складною економічною 

ситуацією в країні, необхідно залишити фіксовану суму внесків України до 

бюджету ОІЯД упродовж усього перехідного періоду в розмірі внеску 2016 р. 

Представники держав-членів ОІЯД дійшли згоди щодо основного 

показника, який необхідно використовувати для розрахунку внесків усіх 

держав-членів ОІЯД (за винятком Російської Федерації). Було домовлено, що 

в новій методиці розрахунку внеску необхідно використовувати 

макроекономічні показники розвитку держав-учасниць, які об’єктивно 

відображали б економічний розвиток кожної держави (ВВП або ВНП). 

Учасники заходу домовились, що до 1 червня 2014 р. варіант нової 

методики розрахунку внесків до організації буде направлено повноважним 

представникам урядів держав-членів ОІЯД. Зауваження та пропозиції до 

нової методики необхідно буде направити в ОІЯД до 1 вересня 2014 р. 

Наступне засідання Робочої групи з обговорення нової методики 

розрахунку внеску, яку буде винесено на розгляд Фінансового комітету та 

Комітету повноважних представників держав-членів ОІЯД, відбудеться в 

жовтні 2014 р. 

Довідково. Україна є державою-членом Об’єднаного інституту ядерних 

досліджень (ОІЯД) з 1991 р. Представником Кабінету Міністрів України в 

Комітеті повноважних представників урядів держав-членів ОІЯД, відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1158, було 

призначено Б. Гриньова, першого заступника голови Держінформнауки. На 

постійній основі повноважний представник пряду України в ОІЯД направляє 

на роботу в ОІЯД від України кваліфікованих фахівців. Відповідно до 

запровадженої практики щороку проходить звітний семінар, під час якого 

зазначені співробітники інституту, громадяни України, детально інформують 

щодо конкретних особистих здобутків за період роботи в ОІЯД та 



індивідуальних планів роботи на майбутнє. Крім 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 31 особа, направлена від України (Відбулася нарада Робочої 

групи при Голові Комітету Повноважних Представників з фінансових 

питань ОІЯД // Державне агентство з питань науки, інновацій та 

інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 2014. – 16.05). 

 


