ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Порядку приймання та впровадження (реалізації,
застосування) в Державній службі України з надзвичайних ситуацій
наукової та науково-технічної продукції в практичну діяльність
1. Обґрунтування необхідності прийняття документа
Проект Порядку приймання та впровадження (реалізації, застосування)
в Державній службі України з надзвичайних ситуацій наукової та науковотехнічної продукції в практичну діяльність (далі – Порядок) розроблений
Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту на виконання
абзацу 2 пункту 8 Протокольного рішення засідання науково-технічної ради
ДСНС від 15 грудня 2016 року.
На сьогодні в ДСНС відсутні єдині підходи до процедури приймання
результатів (наукової та науково-технічної продукції) науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт. А процедура впровадження наукових
результатів відсутня взагалі. Існують суперечності між головними
виконавцями і замовниками наукових робіт щодо:
впровадження результатів наукових робіт;
відповідальність за їх впровадження;
обліку їх впровадження.
Як наслідок: більшість наукової та науково-технічної продукції в
практичну діяльність не впроваджується і не застосовується; науковотехнічний продукт приймається не у повному обсязі, без необхідної технічної
документації; впровадження результатів наукових робіт у разі необхідності
не фінансується.
Виходячи з цього результати наукових робіт лише долучаються до
загальних звітів про наукові роботи й залишаються на полицях архіву.
Незастосування наукових робіт негативно впливає на творчу активність
і наукову ініціативу наукових працівників, моральне незадоволення їх своєю
працею.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою проекту Порядку є визначення процедури й алгоритму роботи
головних виконавців наукових робіт та замовників стосовно приймання
результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та їх
впровадження у практичну діяльність, а також організація моніторингу
впровадження наукової та науково-технічної продукції.
Проект Порядку включає 5 розділів, що містять загальні положення,
положення щодо:
приймання науково-дослідних робіт (наукової продукції);
приймання дослідно-конструкторських робіт (науково-технічної
продукції);

впровадження (реалізація, застосування) результатів науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт (наукової та науково-технічної
продукції) у практичну діяльність;
моніторингу впровадження наукової та науково-технічної продукції.
3. Правові аспекти
Правовою підставою розроблення Порядку є Закон України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» (стаття 43).
У сфері регулювання питань приймання та впровадження результатів
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт діють такі
нормативні документи:
ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні
положення»;
ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на
виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні
положення».
Проте, у зазначених стандартах наведені лише основні положення із
зазначених питань, без їх конкретизації, та особливості, що притаманні
ДСНС. Крім того, зазначені стандарти носять рекомендований характер і не є
обов’язковими до виконання.
Впровадження у практичну діяльність Порядку передбачається шляхом
його схвалення рішення науково-технічної ради ДСНС та обов’язкового
застосування структурними підрозділами апарату ДСНС та її
територіальними органами – замовниками наукових робіт та науковими
установами, що належать до сфери управління ДСНС, навчальними
закладами цивільного захисту – головними виконавцями таких робіт.
Рішення науково-технічної ради ДСНС стосовно впровадження
Порядку в практичну діяльність має бути направлено на виконання
структурними підрозділами апарату ДСНС, її територіальними органами,
науковими установами та вищими навчальними закладами за окремим
дорученням Голови ДСНС (першого заступника чи заступника Голови
ДСНС).
4. Сфера застосування
Цей порядок застосовується для приймання та впровадження
результатів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що
виконуються за рахунок коштів державного бюджету і включені до Плану
наукової та науково-технічної діяльності Державної служби України з
надзвичайних ситуацій на відповідний рік.
5. Обговорення проекту Порядку
Проект Порядку розміщено на офіційному сайті Інституту:
www.undicz.dsns.gov.ua у розділі «Нормативна база» пункт «Громадське
обговорення».

6. Прогноз результатів
Схвалення та впровадження в практичну діяльність ДСНС дозволить
забезпечити приймання і впровадження результатів наукових робіт у
практичну діяльність за єдиною процедурою і алгоритмом та доведення
реалізації наукових робіт до логічного завершення.
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