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Реєстрація міжнародних проектів та програм в УкрІНТЕІ потрібна
виключно для отримання державних пільг – роз’яснення МОН
Розроблений МОН Порядок реєстрації міжнародних науково-технічних
програм і проектів, що виконуються в межах міжнародного науково-технічного
співробітництва, не зобов’язує науковців проводити державну реєстрацію
програм і проектів, однак дає більше можливостей для підтвердження права на
пільги (Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України).
Так, за результатами реєстрації відповідних програм і проектів в УкрІНТЕІ
видається довідка. На її підставі банк звільняє від обов’язкового продажу на
міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті
(Постанова Правління Національного банку України від 13 грудня 2017 року №
129), підтверджуються пільги на ввезення обладнання через кордон тощо.
Процедура реєстрації програм і проектів в УкрІНТЕІ займає не більше 10
днів, а пакет документів можна надіслати поштою. Всі папери, що подаються
для реєстрації, подавались й раніше для отримання пільг тільки одночасно в
різні установи.
Слід також пояснити, що коли йдеться про завірену копію
контракту/договору з його неофіційним або офіційним (у разі його наявності)
перекладом, вимога стосується лише перших двох сторінок договору, де є
перелік учасників проекту, і останньої сторінки з підписами. Тобто загалом 3
сторінки.
Більшість інших документів – план-графік виконання робіт, кошторис
запланованих витрат, перелік співвиконавців, план закупівель наукового
обладнання – подаються виключно за наявності і потрібні для підтвердження
можливості використовувати пільги. Наприклад, неможливо ввезти без мита в
країну наукове обладнання, куплене в межах міжнародного науково-технічного
співробітництва, якщо система не міститиме відповідного кошторису.
Цей Порядок реєстрації було розроблено на вимогу статті 66 Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Погодження проекту
нормативно-правового акта здійснювалося, починаючи з 22.06.2017 р., – до
затвердження складу Національної ради з питань розвитку науки і технологій
(здійснене розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р.
№ 520-р) і не могло відбутися з причин фактичної відсутності на той час цього
її робочого колегіального органу. Проте і розробка, і погодження проекту
відбувалось за активної участі представників наукової спільноти та
громадськості.
Хочемо ще раз наголосити, що Положення затвердженого Порядку не
зобов’язують нікого проводити державну реєстрацію програм і проектів, а
лише визначають процедуру, передбачену Законом України «Про наукову і
науково-технічну діяльність».
Що ж стосується розпорядження Президії Національної академії наук
України від 05.06.2018 р. № 318, котре «на виконання зазначеного наказу
МОН» приписує науковим установам НАН України здійснювати низку
визначених заходів, то НАН є самоврядною організацією і МОН не має
жодного стосунку до цього рішення.

