ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 571
м.Київ

10.08.2004 р.

_____________________________________________________________
Про внесення змін до "Положення про порядок
формування цільових комплексних програм
наукових досліджень НАН України"
1. Внести такі зміни до Положення про порядок формування цільових
комплексних програм наукових досліджень НАН України (далі - Положення),
затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 25.11.03 № 682:
1.1. Відповідно до статті 42 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність", що визначає обов'язкові умови договору (контракту) на виконання
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які фінансуються за
рахунок коштів Державного бюджету України:
а) включити до Положення після пункту 9 пункт 10 такого змісту:
"10. Суб'єктами права інтелектуальної власності на винаходи, корисні
моделі, сорти рослин, промислові зразки, комп'ютерні програми, наукові твори та
інші об'єкти права інтелектуальної власності (далі - ОІВ), що створюються під
час виконання договору на проведення науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт за цільовими комплексними програмами наукових
досліджень НАН України (далі - угода), є установа (установи) - виконавець
робіт (далі - установа), творці цих об'єктів та інші особи, яким майнові права на
ОІВ належать на підставі закону чи договору.
Майнові права на комп'ютерні програми та інші об'єкти авторського права,
право на подання заявки на отримання охоронного документа або реєстрацію
майнових прав на сорт рослин, винахід, корисну модель, промисловий зразок,
інші об'єкти промислової власності, якщо інше не передбачено угодою,
набуваються установою на підставі законів України та договору з творцем
(творцями) об'єктів інтелектуальної власності.
При наданні ліцензії на використання ОІВ, випуску продукції з
використанням ОІВ установа зобов'язана виплачувати творцям винагороду за
використання об'єктів інтелектуальної власності згідно із законами України,
колективними угодами та договором з творцем у розмірі не менше тридцяти

відсотків від доходу, одержаного від використання ОІВ, та в строк до одного
місяця з дня одержання доходу.
Витрати, пов'язані з отриманням охоронних документів або реєстрацією
майнових прав на ОІВ, підтримкою їх дії, а також з проведенням патентних
досліджень, здійснюються установою за рахунок загального фонду коштів
установи та інших надходжень.
Надання права використання ОІВ, що створюються під час виконання
угоди, третім особам здійснюється установою винятково на підставі
ліцензійного договору, укладеного відповідно до вимог ст.ст. 1108-1110
Цивільного кодексу України".
б) відповідно вважати пункти 10-13 Положення пунктами 11-14;
в) пункт 12 Положення викласти в такій редакції:
„За результатами проведених робіт виконавець наукового проекту подає
науковій (науково-технічній) раді акт здачі-приймання робіт, який містить
заключний звіт про виконані роботи, кошторис фактичних витрат із
розрахунками до статей витрат (додаток № 2), а також звіт про патентні
дослідження, підготовлений відповідно до вимог постанови Президії НАН
України від 22.11.00 № 319, ДСТУ 3575-97 „Патентні дослідження. Основні
положення та порядок проведення" та ДСТУ 3574-97 „Патентний формуляр.
Основні положення. Порядок складання та оформлення."
г) пункт 1.1. Договору на виконання науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт (додаток 1 до Положення) викласти в такій редакції:
"замовник доручає, а виконавець бере на себе виконання відповідно до
Положення про порядок формування цільових комплексних програм наукових
досліджень НАН України (далі - Положення), затвердженого розпорядженням
Президії НАН України від 25.11.03 № 682 із змінами згідно з розпорядженням
Президії НАН України від № , такої роботи:";
д) Внести до Договору на виконання науково-дослідних, дослідноконструкторських
робіт
пункт
1.3
такого
змісту:
"1.3. Особливості охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, що
створюються під час виконання робіт за цим договором, визначаються
Положенням про порядок формування цільових комплексних програм наукових
досліджень НАН України";
є) відповідно пункт 1.3 Договору вважати пунктом 1.4.
1.2. Пункт 9 Положення доповнити такими абзацами:
„Матеріальні цінності, придбання яких передбачається кошторисом, залишаються
у користуванні науково-дослідної установи та беруться на баланс в установленому
порядку, якщо інше не передбачено договором.

Планування, облік і калькуляція собівартості науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт здійснюється відповідно до Типового
положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20.07.96 № 830 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 10.07.02 № 946 та наказом Міністерства освіти і науки
України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 06.04.04 № 250 „Про затвердження
максимальних граничних норм”.
2. Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України в
двотижневий строк підготувати та подати до Президії НАН України примірний
договір між установою НАН України та вченими і спеціалістами - творцями
об'єктів інтелектуальної власності.
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