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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київського міського голови

від 06.11.2006 № 387/574

Про внесення змін до розпорядження 
Київського міського голови

від 09.12.2005 № 369

Відповідно до законів України "Про
місцеве самоврядування в Україні", "Про сто!
лицю України – місто!герой Київ", "Про на!
укову i науково!технічну експертизу", з ме!
тою посилення впливу наукового та інтелек!
туального потенціалу міста на прийняття
рішень міської влади при вирішенні соціаль!
но!економічних і культурно!освітніх про!
блем столиці, забезпечення належного рівня
відбору та підвищення ефективності вико!
нання і впровадження у міське господарство
наукових проектів і робіт, що проводяться за
рахунок коштів бюджету м. Києва, та врахо!
вуючи затверджене Київським міським голо!
вою 22 серпня 2006 року тимчасове закріп!
лення головних управлінь, управлінь, від!
ділів та інших структурних підрозділів вико!

навчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
за першими заступниками голови та заступ!
никами голови Київської міської державної
адміністрації:

1. Внести зміни до розпорядження
Київського міського голови від 09.12.2005 
№ 369 "Про створення Науково!економічної
ради":

1.1. Пункт 6 розпорядження викласти у
такій редакції:

"6. Контроль за виконанням цього розпо!
рядження покласти на заступників голови
Київської міської державної адміністрації
Зіміна С.Г. i Журавського В.С.

1.2. Додаток 1 та додаток 2 до розпоряд!
ження викласти в редакціях, що додаються.

Голова
Л. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ
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Додаток 1
до розпорядження Київського міського голови

від 09.12.2005 № 369
(в редакції розпорядження Київського міського голови  від 06.11.2006 № 387/574)

СКЛАД
Науково=економічної ради при виконавчому органі Київської міської ради

(Київській міській державній адміністрації)

Президія Науково=економічної ради
ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Леонід Михайлович – Київський міський голова, голова Науково!економічної ра!

ди
ЖУРАВСЬКИЙ Віталій Станіславович – заступник голови Київської міської державної адміністрації,

заступник голови Науково!економічної ради – голова секції
ЗIMIH Сергій Георгійович – заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник го!

лови Науково!економічної ради – голова секції
ШПАК Анатолій Петрович – перший віце!президент Національної академії наук України, головний

учений секретар НАН України, академік НАН України (за згодою)
БАБАК Віталій Павлович – голова постійної комісії Київської міської ради з питань науки та інно!

ваційної політики, секретар Науково!економічної ради (за згодою)
ЯКОВЧУК Михайло Юрійович – голова постійної комісій Київської міської ради з питань промисло!

вості та підприємництва (за згодою)

Секція з питань науково=технічних досліджень
ЗIMIH Сергій Георгійович – заступник голови Київської міської державної адміністрації, заступник го!

лови Науково!економічної ради, голова секції
БІЛИЧ Віктор Олександрович – начальник Головного управління з питань регуляторної політики та

підприємництва
ДОЛІНСЬКИЙ Анатолій Андрійович – директор Інституту технічної теплофізики HAH України, ака!

демік НАН України (за згодою)
ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович – ректор Національного технічного університету України

"Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти i науки України, академік НАН України
(за згодою)

IBAHEHKO Олександр Миколайович – начальник Головного управління промислової, науково!
технічної та інноваційної політики

ІНДУКАЄВ Володимир Костянтинович – виконуючий обов'язки голови Товариства винахідників i
раціоналізаторів України (за згодою)

KOMICAPEHKO Сергій Васильович – директор Інституту бioxiмiї iм. О.В. Палладіна НАН України,
академік НАН України (за згодою)

КУХАР Валерій Павлович – директор Інституту біоорганічної xiмiї та нафтохімії НАН України, ака!
демік НАН України (за згодою)

ЛОБАНОВ Леонід Михайлович – заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона
НАН України, академік НАН України (за згодою)

МАЧУЛІН Володимир Федорович – директор Інституту фізики напівпровідників імені В. C. Лашкарь!
ова НАН України, член!кореспондент НАН України, голова Вищої атестаційної комісії України (за
згодою)
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НЕВЕЛЕВ Олександр Михайлович – директор Комунальної науково!дослідної установи "Науково!
дослідний Інститут соціально!економічного розвитку міста"

ОСАДЧИЙ Олександр Володимирович – генеральний директор ВО "Київприлад" (за згодою)
ПАВЛОВСЬКИЙ Андрій Михайлович – директор Комунального підприємства "Центр високих техно!

логій та інновацій", кандидат технічних наук (за згодою)
ПАРХОМЕНКО Володимир Дмитрович – директор Українського інституту науково!технічної i еко!

номічної інформації "УкрІНТЕІ" Міністерства освіти i науки України (за згодою)
ЯКОВЧУК Михайло Юрійович – голова постійної комісії Київської міської ради з питань промисло!

вості та підприємництва (за згодою)

Секція з питань соціально=економічних досліджень
ЖУРАВСЬКИЙ Віталій Станіславович – заступник голови Київської міської державної

адміністрації, заступник голови Науково!економічної ради, голова секції
ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна – начальник Головного управління освіти і науки
АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович – ректор Національного педагогічного університету імені М.П.

Драгоманова Міністерства освіти i науки України, доктор філософських наук, професор (за згодою)
БАБАК Віталій Павлович – голова постійної комісії Київської міської ради з питань науки та інно!

ваційної політики (за згодою)
МОРОЗ Олександр Семенович – заступник начальника Головного фінансового управління
ПЕТРЕНКО Ігор Миколайович – перший заступник директора комунальної установи "Науково!

дослідний інститут соціально!економічного розвитку міста"
ТРЕТЬЯКОВ Ігор Миколайович – перший заступник директора комунальної установи "Науково!

дослідний інститут соціально!економічного розвитку міста"
УКРАЇНЕЦЬ Анатолій Іванович – ректор Національного університету харчових технологій

Міністерства освіти i науки України, доктор технічних наук (за згодою)
ЯЦКІВ Ярослав Степанович – директор Головної астрономічної обсерваторії Національної ака!

демії наук України, член Президії НАН України, академік НАН України (за згодою)
Заступник голови – керівник апарату Б. Стичинський

Додаток 2
до розпорядження Київського міського голови

від 09.12.2005 № 369
(в редакції розпорядження Київського міського голови від 06.11.2006 № 387/574)

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково=економічну раду при виконавчому органі Київської

міської ради (Київській міській державній адміністрації)

1. Науково!економічна рада є колегіаль!
ним консультативно!дорадчим органом при
виконавчому органі Київської міської ради
(Київській міській державній адміністрації)
з питань формування тематики наукових

робіт, які виконуються науковими ор!
ганізаціями, установами i закладами усіх
форм власності за рахунок коштів міського
бюджету.
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Науково!економічна рада створюється з
числа заступників голови Київської міської
державної адміністрації, начальників струк!
турних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) – головних розпо!
рядників коштів міського бюджету (далі –
розпорядники), депутатів Київської міської
ради, керівників наукових організацій, уста!
нов, закладів, підприємств, а також видатних
вчених.

2. У своїй діяльності Науково!еко!
номічна рада керується Конституцією i зако!
нами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України i
Кабінету Міністрів України, рішеннями
Київської міської ради, розпорядженнями
Київського міського голови, розпорядження!
ми Київської міської державної адмініс!
трації, а також цим Положенням.

3. Очолює Науково!економічну раду за
посадою Київський міський голова, у якого є
два заступники голови Науково!економічної
ради. Заступниками голови Науково!еко!
номічної ради за посадою є заступники голови
Київської міської державної адміністрації, які
згідно з розподілом обов'язків координують
діяльність Головного управління промисло!
вої, науково!технічної та інноваційної політи!
ки і Головного управління освіти і науки.

Науково!економічна рада складається з
президії та двох секцій: секції з питань науко!
во!технічних досліджень i секції з питань
соціально!економічних досліджень.

Секцію з питань науково!технічних
досліджень очолює заступник голови Науко!
во!економічної ради – заступник голови
Київської міської державної адміністрації,
який за розподілом обов'язків координує
діяльність Головного управління промисло!
вої, науково!технічної та інноваційної полі!
тики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адмі!
ністрації).

Секцію з питань соціально!економічних
досліджень очолює заступник голови Науко!
во!економічної ради – заступник голови
Київської міської державної адміністрації,
який за розподілом обов'язків координує
діяльність Головного управління освіти i на!
уки виконавчого органу Київської міської ра!
ди (Київської міської державної адмініст!
рації).

Персональний склад Науково!економіч!
ної ради і положення про Науково!економіч!
ну раду затверджуються розпорядженням
Київського міського голови.

До роботи у Науково!економічній раді, в
разі необхідності, можуть залучатися у вста!
новленому порядку керівники i фахівці уп!
равлінь, відділів, служб, інших структурних
підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), а також за згодою депутати
Київської міської ради, вчені, керівники ор!
ганізацій міста.

Організаційне забезпечення робота
секцій здійснюють:
– секції з питань науково!технічних дос!

ліджень – Головне управління промисло!
вої, науково!технічної та інноваційної
політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації);

– секції з питань соціально!економічних
досліджень – Головне управління освіти і
науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації).

Розпорядники утворюють науково!екс!
пертні комісії. Науково!експертна комісія
розпорядника розглядає i формує свою тема!
тику наукових робіт, що пропонується На!
уково!економічній раді для включення її до
узагальненого тематичного переліку науко!
вих робіт, які фінансуються з бюджету міста
Києва. До складу наукових експертних
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комісій включаються фахові співробітники
розпорядників і вчені з відповідної спеціа!
лізації. Науково!експертні комісії утворю!
ються наказами керівників розпорядників.

4. Основним завданням Науково!еко!
номічної ради є напрацювання пропозицій
щодо:
– формування наукової i науково!техніч!

ної політики для забезпечення сталого
економічного i соціального розвитку
міста;

– доцільності i пріоритетності здійснення
наукових робіт, наукових цільових про!
грам та інших заходів, фінансування
яких здійснюється з бюджету м. Києва;

– експертної оцінки результатів наукових
робіт;

– створення організаційних i економічних
умов для ефективного використання на!
уково!технічного i промислового по!
тенціалу та інфраструктури інформа!
ційного забезпечення міста;

– залучення наукового потенціалу міста
для здійснення ефективної науково!
технічної та інноваційної політики в
інтересах міського господарства.

5. Для виконання покладених на неї за!
вдань Науково!економічна рада має право:
– одержувати від розпорядників усю не!

обхідну документацію, яка стосується
формування тематики наукових робіт,
що фінансуються з бюджету м. Києва (в
строк до 15 січня бюджетного року);

– створювати робочі групи для аналізу та
оцінки наукових робіт, програм і про!
ектів в інтересах міського господарства;

– запрошувати до участі у роботі Науково!
економічної ради керівників i фахівців
наукових установ, підприємств i ор!
ганізацій міста незалежно від відомчого
підпорядкування i форм власності, а та!
кож громадські об'єднання, творчі на!
укові колективи за їхньою згодою;

– співпрацювати з засобами масової інфор!
мації у питаннях висвітлення науково!
технічних проблем розвитку міста, роз!
гляду і реалізації інноваційних проектів,
програм тощо.

6. Основною формою роботи Науково!
економічної ради є засідання президії, які
скликаються головою в разі потреби, але не
рідше, ніж один раз на рік, та засідання
секцій, які скликаються заступниками.
Засідання президії Науково!економічної ра!
ди проводить її голова або його заступники.
Засідання секцій проводять заступники го!
лови Науково!економічної ради.

Члени Науково!економічної ради беруть
участь у засіданнях особисто i не можуть де!
легувати на них інших осіб без погодження з
головою чи заступниками голови Науково!
економічної ради.

При розгляді пропозицій щодо форму!
вання тематики наукових робіт на засідання
Науково!економічної ради запрошуються
повноважні представники відповідних роз!
порядників.

7. Науково!економічна рада:
– надає рекомендації щодо визначення

перспективних напрямків здійснення на!
укової політики для сталого соціально!
економічного i культурного розвитку
міста;

– організовує експертний розгляд пропо!
зицій від наукових організацій і надає
свої висновки щодо доцільності виконан!
ня i фінансування запропонованих робіт,
а також надає пропозиції щодо не!
обхідності виконання певних наукових
робіт для потреб міського господарства;

– розглядає та затверджує зведений тема!
тичний перелік наукових робіт, що фі!
нансуються з бюджету м. Києва за Про!
грамою наукового забезпечення розвит!
ку міської інфраструктури в межах об!
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Законодавчі та методологічні основи

сягів фінансування, визначених міським
бюджетом (в термін до 1 березня бюд!
жетного року);

– розглядає і схвалює річні звіти про
діяльність Науково!економічної ради.

8. Науково!експертні комісії:
– визначають відповідно до свого напрям!

ку тематику наукових робіт, що покращу!
ють виконання розпорядниками бюджет!
них програм та сприяють розвитку
міської інфраструктури;

– розглядають на своїх засіданнях пе!
реліки наукових тем, офіційно наданих
розпорядниками, i здійснюють їх екс!
пертну оцінку для включення до тема!
тичного плану наукових робіт;

– розглядають схвалюють на своїх засідан!
нях пропозиції щодо внесення змін до!
повнень до затвердженого тематичного
переліку наукових робіт, що фінансують!
ся з бюджету м. Києва;

– розглядають звіти виконавців на предмет
якості виконаних ними договірних робот
i перспектив впровадження їх резуль!
татів, надають рекомендації щодо не!
обхідності продовження виконання на!
укових робіт;

– оформлюють i подають на розгляд На!
уково!економічної ради протокольні
рішення, прийняті на своїх засіданнях;

– надають Науково!економічній раді річні
звіти про результати закупівлі наукових
послуг, укладання договорів, їх фінансу!
вання, виконання і впровадження науко!
вих робіт (в термін до 30 грудня бюджет!
ного року);

Діяльність науково!експертних комісій
організаційно забезпечують секретарі науко!
во!експертних комісій, яких призначають
керівники розпорядників.

9. Секції Науково!економічної ради:

– розглядають на своїх засіданнях перелі!
ки тем наукових робіт, оформлені рішен!
нями науково!експертних комісій розпо!
рядників;

– оформлюють i подають на розгляд прези!
дії Науково!економічної ради прото!
кольні рішення, прийняті на своїх засі!
даннях;

– розглядають на своїх засіданнях річні
звіти розпорядників щодо результатів за!
купівлі наукових послуг, укладання дого!
ворів, їх фінансування, виконання i впро!
вадження наукових робіт.

Секція з питань науково!технічних до!
сліджень розглядає переліки тем наукових
робіт, надані:
– Головним управлінням містобудування,

архітектури та дизайну міського середо!
вища;

– Головним управлінням промислової, на!
уково!технічної та інноваційної політи!
ки;

– Головним управлінням палива, енергети!
ки та енергозбереження;

– Головним управлінням житлового госпо!
дарства;

– Головним управлінням комунального
господарства;

– Головним управлінням комунальної
власності;

– Головним управлінням з питань регуля!
торної політики та підприємництва;

– Головним управлінням охорони здоров'я
та медичного забезпечення;

– Головним управлінням транспорту, зв'яз!
ку та інформатизації;

– Управлінням охорони навколишнього
природного середовища.

Секція з питань соціально!економічних
досліджень розглядає переліки тем наукових
робіт, надані:
– Головним фінансовим управлінням;
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– Апаратом виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської держав!
ної адміністрації);

– Головним управлінням культури і мис!
тецтв;

– Головним управлінням охорони культур!
ної спадщини;

– Головним управлінням контролю за бла!
гоустроєм та зовнішнім дизайном міста
Києва;

– Головним управлінням у справах сім'ї та
молоді;

– Головним управлінням у справах захисту
населення від наслідків аварії на ЧАЕС;

– Головним управлінням соціального захи!
сту населення;

– Головним управлінням економіки та
інвестицій;

– Головним управлінням з питань цінової
політики;

– Головним управлінням з питань
внутрішньої політики;

– Головним управлінням з питань торгівлі
та побуту;

– Головним управлінням освіти і науки;
– Головним управлінням по фізичній куль!

турі та спорту;
– Головним управлінням ритуальних по!

слуг;
– Службою у справах неповнолітніх.

Рішення секцій приймаються простою
більшістю голосів присутніх на засіданні
членів Науково!економiчної ради, які вхо!
дять до відповідної секції, i оформляються
протоколами.

10. Президія Науково!економічної ради:
– розглядає на своїх засіданнях узагаль!

нені переліки тем наукових робіт, оформ!
лені рішеннями секцій;

– розглядає i схвалює пропозиції щодо
внесення змін i доповнень до затвердже!
ного тематичного переліку наукових

робіт, що фінансуються з бюджету м.
Києва;

– надає на затвердження голови Науково!
економічної ради зведений тематичний
перелік наукових робіт на поточний рік в
межах обсягів фінансування, визначених
у міському бюджеті.

Рішення президії приймаються простою
більшістю голосів присутніх на засіданні
членів президії і оформляються протокола!
ми.

11. Протокольне рішення президії i за!
тверджений головою Науково!економічної
ради зведений тематичний перелік наукових
робіт, що фінансуються з бюджету м. Києва у
поточному році, надаються у 5 денний термін
після затвердження усім розпорядникам.

Одержане розпорядниками протокольне
рішення i затверджений тематичний перелік
наукових робіт, що фінансуються з бюджету
м. Києва у поточному році, є підставою для:
– проведення у встановленому порядку

розпорядниками і підпорядкованими їм
замовниками тендерів з визначення се!
ред наукових організацій, установ та ви!
щих навчальних закладів міста вико!
навців затверджених тем наукових робіт;

– укладання у визначений чинним законо!
давством термін після проведення тен!
дерів договорів між замовниками затвер!
джених тем наукових робіт та визначени!
ми виконавцями цих робіт.

У разі виникнення нагальної необхіднос!
ті проведення додаткових наукових робіт,
Науково!економiчна рада може готувати
пропозиції щодо доцільності їх виконання i
виділення додаткових коштів з бюджету м.
Києва за окремим розпорядженням Київсь!
кої міської державної адміністрації.

Заступник голови – керівник апарату
Б. Стичинський


