




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. НДЦ «ЕкоУкраїна» утворюється для забезпечення належного виконання 
статутних завдань громадської організації «Наукова установа «Цифрова 
агенція «Е-Екологія», в частині: 

- провадження наукової, науково-педагогічної, професійної, технічної та 
освітньої діяльності на постійній основі, фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень у сфері цифрової трансформації, цифрового розвитку та 
цифровізації; 

- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень на 
постійній основі і реалізації та впровадження результатів науково-практичної 
діяльності щодо застосування інноваційних технологій (цифрових, 
геоінформаційних, аерокосмічних, ШІ та інших) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів; 

- широкого застосування запатентованої моделі побудови інформаційно-
комунікаційних інфраструктур за принципом цифрових екосистем 
®TECHNOLOGY BY E-ECOLOGY (патент №132335) та шляхом розробки, 
модифікації, тестування і технічної підтримки цифрових систем, сайтів, веб-
клієнтів, мобільних додатків та іншого програмного забезпечення на основі 
цієї технології або з використанням інших сучасних технологій, засобів та 
інструментів; 

- організації та проведення хакатонів, навчальних та практичних заходів з 
питань ІТ, цифровізації, діджиталізації у сфері охорони навколишнього 
природного середовища; 

- проведення тематичних круглих столів, семінарів, навчань, тренінгів, 
зустрічей для обговорення підходів з впровадження смарт-спеціалізації; 

- розробки концепцій, методологій, розробка та випуск інформаційно-
популяризаційних матеріалів, методичних рекомендацій, тощо; 

- організації та проведення громадських слухань у процесі здійснення 
оцінки впливу на довкілля; 

- організації та проведення громадських обговорень в процесі здійснення 
оцінки впливу на довкілля планової діяльності; 

сприяння підвищенню ролі й авторитету українських науковців у 
суспільстві і державі; 

- реалізації природоохоронних заходів, в межах чинного законодавства (із 
залученням громадських інспекторів з охорони довкілля, єгерських служб 
користувачів мисливських угідь, тощо). 

- реалізації положень Меморандуму про співпрацю між 
Держекоінспекцією України та ГО «Е-Екологія» від 2015 року; 

- реалізації положень Меморандуму про співпрацю між 
Держекоінспекцією України та ГО «Е-Екологія» від 2021 року; 

- реалізації положень інших Меморандумів про співпрацю між ГО 
«Наукова установа «Цифрова агенція «Е-Екологія» та підприємствами, 



установами і організаціями усіх форм власності, за дорученнями голови ГО 
«Наукова установа «Цифрова агенція «Е-Екологія». 

НДЦ «ЕкоУкраїна» є виконавцем наукових (науково-технічних, науково-
дослідних) робіт та розроблених в НДЦ «ЕкоУкраїна» освітніх програм, в 
межах статутної діяльності громадської організації «Наукова установа 
«Цифрова агенція «Е-Екологія». 

 
2.1. НДЦ «ЕкоУкраїна» у своїй роботі керується Конституцією України та 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
іншими актами законодавства, Статутом громадської організації (зі змінами), 
наказами голови громадської організації, цим Положенням та рішеннями 
голови громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-
Екологія». 

3. Основними завданнями НДЦ «ЕкоУкраїна» є: 

провадження професійної, наукової та технічної діяльності, проведення 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері цифрової 
трансформації, цифрового розвитку та цифровізації; 

проведення фундаментальних досліджень та забезпечення впровадження 
прикладних розробок у сфері цифрової трансформації, цифрового розвитку та 
цифровізації; 

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з 
пріоритетних напрямків науки і техніки щодо застосування інновацій 
(цифрових, геоінформаційних, аерокосмічних, ШІ та інших передових 
технологій) у сферах охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; 

реалізація природоохоронних заходів згідно вимог, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 (зі 
змінами); 

виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за 
замовленням держави у сфері цифрової трансформації, цифрового розвитку та 
цифровізації та у сферах застосування інновацій у діяльності з охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів; 

виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно 
замовлень державних підприємств та підприємств іншої форми власності у 
сфері цифрової трансформації, цифрового розвитку та цифровізації та у 
сферах застосування інновацій у діяльності з охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів; 



інженерна реалізація науково-дослідних розробок центру в різних галузях 
промисловості з врахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку, у 
сфері цифрової трансформації, цифрового розвитку та цифровізації та у 
сферах застосування інновацій у діяльності з охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів; 

реалізація природоохоронних заходів згідно переліку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 (зі 
змінами); 

впровадження науково-технічних розробок, в тому числі випуск малих 
серій розроблених виробів, програмного забезпечення, матеріалів та засобів, з 
застосуванням сучасних форм організації цих заходів, а також здійснення 
авторського нагляду за використанням науково-технічних розробок НДЦ 
«ЕкоУкраїна»; 

взаємодія та співпраця з центральними та регіональними органами 
виконавчої влади, органами державного нагляду (контролю), органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями у 
сфері цифрової трансформації, цифрового розвитку та цифровізації та у 
сферах застосування інновацій у діяльності з охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів; 

залучення експертів, надання інституційної, методологічної та 
організаційної підтримки у сфері цифрової трансформації, цифрового 
розвитку та цифровізації та у сферах застосування інновацій у діяльності з 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів; 

залучення, координація та визначення пріоритетів донорської та технічної 
допомоги, що надається для проведення досліджень та впровадження 
інновацій у сферах цифрової трансформації, цифрового розвитку, 
цифровізації, застосування інновацій у діяльності з охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів; 

реалізація цифрових та інших проектів, механізмів, інструментів, 
основною метою впровадження яких є забезпечення інноваційного розвитку у 
сферах цифрової трансформації, цифрового розвитку, цифровізації, 
застосування інновацій у діяльності з охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів; 

організація та координація діяльності робочих та експертних груп, 
утворених для розробки та впровадження інновацій у сферах цифрової 



трансформації, цифрового розвитку, цифровізації, застосування інновацій у 
діяльності з охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів; 

розробка навчальних програм, професійна, технічна та освітня діяльність, 
організація та систематичне проведення освітніх заходів (семінарів, тренінгів, 
лекцій, форумів, конференцій, тощо) щодо передових винаходів, 
перспективних досліджень та впровадження інновацій у сферах цифрової 
трансформації, цифрового розвитку, цифровізації, застосування інновацій у 
діяльності з охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, з громадськістю, 
органами державної влади, бізнесом, донорами та іншими зацікавленими 
особами; 

розробка концепцій, методологій, розробка та випуск інформаційно-
популяризаційних матеріалів, методичних рекомендацій, інструкцій, тощо, з 
питань, що стосуються цифрової трансформації, цифрового розвитку, 
цифровізації, охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів із застосуванням 
інновацій та цифрових технологій; 

виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації 
на внутрішньому та зовнішньому ринках науково-практичних розробок НДЦ 
«ЕкоУкраїна». 

4. НДЦ «ЕкоУкраїна» має власний веб-сайт 
WWW.RC.ECOUKRAINE.ORG, офіційний канал на сервісі YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UCG-gXw_UnBG2Sba6Oi_doWg та може 
мати власний бланк, печатку зі своїм найменуванням, офіційні канали в 
популярних месенджерах, групи і сторінки у соціальних мережах. НДЦ 
«ЕкоУкраїна» може також використовувати офіційний веб-сайт громадської 
організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» для 
поширення інформації про свою діяльність. 

II. Повноваження НДЦ «ЕкоУкраїна» 

1. НДЦ «ЕкоУкраїна» відповідно до покладених на нього завдань: 

здійснює професійну, наукову та технічну діяльність, проводить 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, у сфері цифрової 
трансформації, цифрового розвитку та цифровізації; 

здійснює фундаментальні дослідження та забезпечує впровадження 
прикладних розробок у сфері цифрової трансформації, цифрового розвитку та 
цифровізації; 

залучає експертів та сприяє впровадженню інновацій у сфері цифрової 
трансформації, цифрового розвитку та цифровізації; 



забезпечує підтримку здійснення заходів щодо впровадження інновацій у 
сфері цифрової трансформації, цифрового розвитку та цифровізації та у інших 
сферах (управлінській, економічній, природоохоронній та інших); 

подає на розгляд центральним органам виконавчої влади, місцевим 
державним органам та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо 
здійснення необхідних заходів та реалізації проектів у сфері цифрової 
трансформації, цифрового розвитку та цифровізації; 

проводить громадську експертизу нормативно-правових актів, що 
розробляються центральними органами виконавчої влади, які регулюють 
відносини щодо впровадження інновацій у сфері цифрової трансформації, 
цифрового розвитку та цифровізації, та вносить відповідні пропозиції щодо 
цих актів; 

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, пов'язаних із 
реалізацією та впровадженням інновацій у сфері цифрової трансформації, 
цифрового розвитку та цифровізації, та вносить їх на розгляд державних 
органів виконавчої влади; 

інформує громадськість про свою діяльність на власному сайті, 
офіційному веб-сайті громадської організації та в інший прийнятний спосіб; 

організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань щодо 
дослідження та впровадження інновацій у сфері цифрової трансформації, 
цифрового розвитку та цифровізації. 

2. НДЦ «ЕкоУкраїна» має право: 

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (проектні та експертні 
офіси, центри, групи, тощо, за відповідними напрямами); 

у межах діючого законодавства залучати до роботи НДЦ «ЕкоУкраїна» 
представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, 
підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців – державних 
службовців, спеціалістів органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів 
наукової діяльності за їх згодою в межах чинного законодавства; 

організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, брати участь у 
публічних заходах (нарадах, засіданнях тощо) з питань своєї діяльності; 

отримувати в установленому порядку від державних органів проекти 
нормативно-правових актів для проведення громадської експертизи; 

отримувати в установленому порядку від державних органів інформацію, 
необхідну для забезпечення діяльності НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

подавати до центрального органу виконавчої влади, який реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального 



використання, відтворення і охорони природних ресурсів, рекомендації і 
пропозиції з питань, що належать до компетенції НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

направляти представників НДЦ «ЕкоУкраїна» для участі в заходах 
(нарадах, засіданнях колегій, тощо), що проводяться центральними та 
регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 

розглядати пропозиції експертів, інститутів громадянського суспільства та 
звернення громадян з питань, що належать до компетенції НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим 
Положенням. 

III. Організація діяльності, органи управління та кваліфікаційні 
вимоги до наукових, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників НДЦ «ЕкоУкраїна» 

1. НДЦ «ЕкоУкраїна» утворюється за рішенням голови громадська 
організація «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-Екологія», про що 
видається відповідний наказ. 

 
2. Положення про НДЦ «ЕкоУкраїна», регламент роботи, структура, 

штатний розпис, плани роботи та кошториси затверджуються головою 
громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ», 
за поданням директора НДЦ «ЕкоУкраїна». 

3. НДЦ «ЕкоУкраїна» очолює директор, який призначається і звільняється 
наказом голови громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція 
«Е-ЕКОЛОГІЯ». Директор НДЦ «ЕкоУкраїна» використовує за призначенням 
закріплені за ним окремим наказом голови громадської організації «Наукова 
установа «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» основні, оборотні фонди, 
приміщення та обладнання, у встановлені терміни надає фінансовий звіт, що 
входить до балансу громадської організації «Наукова установа «Цифрова 
агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ», має право відкривати окремі банківські рахунки НДЦ 
«ЕкоУкраїна» громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція 
«Е-ЕКОЛОГІЯ», і діє на підставі доручення отриманого від юридичної особи 
– голови громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-
ЕКОЛОГІЯ». 

Директором НДЦ «ЕкоУкраїна» може бути особа, яка має науковий 
ступінь не нижче кандидата наук (доктора філософії). Членство у громадській 
організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» не є 
обов’язковою умовою для призначення особи на посаду директора НДЦ 
«ЕкоУкраїна». 

Директор НДЦ «ЕкоУкраїна» може мати заступника, який призначається 
на посаду та звільняється з посади наказом голови громадської організації 



«Наукова установа «Цифрова агенція «Е-Екологія», за поданням директора 
НДЦ «ЕкоУкраїна», з числа наукових, науково-педагогічних та педагогічних 
працівників НДЦ «ЕкоУкраїна», які мають вищу освіту не нижче другого 
(магістерського) рівня, відповідно до структури, штатного розпису, кошторису 
та положення НДЦ «ЕкоУкраїна», згідно укладеного трудового договору, та 
за посадою виконує обов’язки директора НДЦ «ЕкоУкраїна» на період 
відсутності директора НДЦ «ЕкоУкраїна» (на період основної, додаткової 
відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, тощо). На період 
відсутності директора НДЦ «ЕкоУкраїна», заступник директора діє на підставі 
доручення отриманого від юридичної особи – голови громадської організації 
«Наукова установа «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ».  

4. Директор НДЦ «ЕкоУкраїна»: 

організовує наукову діяльність, проведення фундаментальних досліджень 
та прикладних розробок НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

скликає та організовує підготовку засідань НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

підписує документи від імені НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

інформує голову громадської організації «Наукова установа «Цифрова 
агенція «Е-Екологія» про роботу НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

представляє НДЦ «ЕкоУкраїна» у відносинах з державними органами, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, 
установами та організаціями, міжнародними грантовими, донорськими 
установами, організаціями та фондами, об'єднаннями громадян, засобами 
масової інформації, громадянами; 

має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності НДЦ 
«ЕкоУкраїна»; 

може надсилати інформаційні запити до державних органів, підприємств, 
установ та організацій з метою отримання інформації, необхідної для 
забезпечення діяльності та виконання функцій НДЦ «ЕкоУкраїна», та 
отримувати на них відповіді; 

виконує інші функції для забезпечення здійснення НДЦ «ЕкоУкраїна» 
своїх повноважень. 

4. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники (асистенти, 
експерти, тренери, тощо) НДЦ «ЕкоУкраїна» призначаються головою 
громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» 
за поданням директора НДЦ «ЕкоУкраїна», про що видаються відповідні 
накази. 

Науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками НДЦ 
«ЕкоУкраїна» можуть бути українські та міжнародні науковці, вчителі, 



викладачі, експерти, представники громадських, експертних організацій, 
асоціацій, інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих 
відповідно до законодавства України, представники державних органів та 
органів місцевого самоврядування. Науковими працівниками, науково-
педагогічними або педагогічними працівниками НДЦ «ЕкоУкраїна» можуть 
бути особи, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, 
працюють в НДЦ «ЕкоУкраїна» відповідно до трудового договору 
(контракту), професійно провадять педагогічну, наукову або науково-
педагогічну діяльність, мають відповідну кваліфікацію, незалежно від 
наявності державної атестації, наукового ступеня або вченого звання. 
Членство у громадській організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-
ЕКОЛОГІЯ» не є обов’язковою умовою для призначення особи на посаду 
наукового, науково-педагогічного або педагогічного працівника у НДЦ 
«ЕкоУкраїна». 

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники НДЦ 
«ЕкоУкраїна» можуть здійснювати наукову, науково-педагогічну та 
педагогічну діяльність, як на громадських засадах поза штатом, без увільнення 
від основної роботи та оплати праці, за їхньою згодою, так і на посадах 
штатних наукових співробітників, на умовах трудових договорів або договорів 
про виконання науково-дослідних, науково-технічних робіт та реалізації 
освітніх заходів (проведення семінарів, тренінгів, тощо).  

5. Перелік посад наукових, науково-педагогічних та педагогічних 
працівників НДЦ «ЕкоУкраїна»: директор, заступник директора, головні 
наукові співробітники, провідні наукові співробітники, старші наукові 
співробітники, наукові співробітники, наукові співробітники-консультанти, 
молодші наукові співробітники, асистенти, експерти, викладачі, тренери. 

6. Час роботи осіб на посадах директора, заступника директора, інших 
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників НДЦ 
«ЕкоУкраїна» зараховується до стажу наукової роботи. 

7. До наукового стажу, який дає право на призначення пенсій та виплату 
грошової допомоги у разі виходу на пенсію, відповідно до Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», зараховується час роботи 
наукових (науково-педагогічних) працівників у НДЦ «ЕкоУкраїна» на 
посадах, передбачених переліком згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 4 березня 2004 р. №257, у разі проходження державної атестації 
НДЦ «ЕкоУкраїна», згідно із Законом України "Про наукову і науково-
технічну діяльність", у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки за 
погодженням з Міністерством соціальної політики. 

 

 



IV. Правовий статус наукових, науково-педагогічних  
та педагогічних працівників НДЦ «ЕкоУкраїна» 

1. Директор, заступник директора, наукові, науково-педагогічні та 
педагогічні працівники НДЦ «ЕкоУкраїна», відповідно до пункту 4 частини 1 
статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», є 
суб’єктами наукової і науково-технічної діяльності, що проводять 
фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження. 

2. Оплата наукової, науково-технічної, науково-організаційної, науково-
педагогічної та педагогічної діяльності наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних працівників НДЦ «ЕкоУкраїна» здійснюється за трудовими 
договорами або договорами на виконання науково-дослідних робіт відповідно 
до структури, штатного розпису та кошторису НДЦ «ЕкоУкраїна», 
затвердженого головою громадської організації «Наукова установа «Цифрова 
агенція «Е-Екологія» за поданням директора НДЦ «ЕкоУкраїна». 

3. Оплата праці наукових, науково-педагогічних та педагогічних 
працівників НДЦ «ЕкоУкраїна», які виконують науково-дослідні роботи за 
контрактом за рахунок коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт та 
грантів, визначається за угодою сторін у межах коштів на оплату праці, 
визначених замовником або надавачем гранту. 

4. Відповідно до статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» (зі 
змінами), Постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за 
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 
03.04.93 р. № 245 (зі змінами) та Положення про умови роботи за 
сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, 
затверджене спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.93р. 
№43 (зі змінами), директор, наукові, науково-педагогічні та педагогічні 
працівники НДЦ «ЕкоУкраїна», якщо вони є державними службовцями або 
працівниками органів місцевого самоврядування, мають право здійснювати 
інтелектуальну творчу діяльність, спрямовану на одержання нових знань 
та/або пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження за сумісництвом (наукова 
діяльність). З такими особами можуть укладатись окремі трудові договори або 
договори на виконання науково-дослідних робіт, які юридично не пов’язані із 
трудовими договорами за іншим місцем роботи. 

5. У НДЦ «ЕкоУкраїна» для більш спеціалізованої та плідної участі усіх 
його наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, можуть 
утворюватися експертні та проектні групи за напрямами, визначеними 
директором. Роботу експертної або проектної групи організовує відповідальна 
особа, яка визначається директором НДЦ «ЕкоУкраїна». 

 



V. Міжнародна співпраця та наукові відрядження наукових, 
науково-педагогічних та педагогічних працівників 

НДЦ «ЕкоУкраїна» 

1. НДЦ «ЕкоУкраїна» у відповідності з своїми завданнями та 
статутними завданнями громадської організації «Наукова установа 
«Цифрова агенція «Е-Екологія», має право на здійснення міжнародних 
зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Положенням, 
Статутом громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція 
«Е-Екологія» та чинним законодавством України. 

2. Міжнародна діяльність НДЦ «ЕкоУкраїна» здійснюється шляхом 
участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, форумів, 
конференцій, тощо, а також інших формах, що не суперечать 
законодавству України, нормам і принципам міжнародного права. 

3. При здійсненні міжнародної діяльності НДЦ «ЕкоУкраїна» 
користується повним обсягом прав і обов’язків громадської організації 
«Наукова установа «Цифрова агенція «Е-Екологія» відповідно до цього 
Положення. 

4. НДЦ «ЕкоУкраїна»: 

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних 
партнерів конференції, семінари, виставки, тощо, відряджає своїх 
представників для участі у відповідних заходах за межами України; 

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у 
відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати; 

- делегує наукових, науково-педагогічних та педагогічних 
працівників НДЦ «ЕкоУкраїна» для участі в міжнародних проектах та 
заходах (форумах, конференціях, симпозіумах, тощо): 

а) відрядження директора, заступника директора, наукових, науково-
педагогічних та педагогічних працівників НДЦ «ЕкоУкраїна» за кордон, 
оформлюється згідно вимог діючого законодавства України; 

б) на період дії військового стану, відрядження за кордон працівника 
НДЦ «ЕкоУкраїна» може бути оформлено виключно за умови оформлення 
ним відповідних документів, які підтверджують його право на виїзд з 
України під час дії воєнного стану, відповідно до статті 23 Закону України 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та інших нормативно-
правових актів (військово-облікові документи з записом щодо надання 
відстрочки від призову (призову за мобілізацією), довідка видана 
територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для 
виїзду за кордон зазначеної особи; документи, що підтверджують мету 
перетину кордону (наприклад, наказ директора НДЦ «ЕкоУкраїна» про 



відрядження за кордон, погоджений головою громадської організації 
«Наукова установа «Цифрова агенція «Е-Екологія»); 

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних 
партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному 
законодавству України; 

- фінансування витрат, пов’язаних із науковим відрядженням, може 
здійснюватися за рахунок коштів НДЦ «ЕкоУкраїна», закріплених за ним 
громадською організацією «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-
Екологія», грантів, коштів сторони, що приймає, членських внесків 
громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-
Екологія» та інших джерел, не заборонених законодавством. 

VI. Наукове стажування наукових, науково-педагогічних  
та педагогічних працівників НДЦ «ЕкоУкраїна» 

1. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники можуть 
направлятися НДЦ «ЕкоУкраїна» на наукове стажування, у тому числі 
довгострокове, до інших наукових установ та закладів вищої освіти, у тому 
числі за кордон. 

2. Направлення на наукове стажування може відбуватися за 
ініціативою наукового, науково-педагогічного та педагогічного 
працівника або за ініціативою НДЦ «ЕкоУкраїна». 

3. Метою наукового стажування є підвищення рівня теоретичної та 
практичної підготовки, проведення авторських досліджень з 
використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніх 
унікальних методів, набуття досвіду провадження науково-дослідної 
діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових 
контактів. 

4. Строк наукового стажування не може перевищувати двох років. 

5. З особами, які направляються на наукове стажування, укладається 
договір про направлення їх на наукове стажування до іншої наукової 
установи, закладу вищої освіти. 

6. Фінансування витрат, пов’язаних із науковим стажуванням, може 
здійснюватися за рахунок коштів НДЦ «ЕкоУкраїна», закріплених за ним 
громадською організацією «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-
Екологія», грантів, коштів сторони, що приймає, членських внесків 
громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-
Екологія» та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Стороною, що приймає, вважається наукова установа, інша 
дослідницька організація, заклад вищої освіти, яка надала запрошення на 



наукове стажування. Стороною, що приймає, може бути нерезидент 
України. 

7. Під час наукового стажування за науковим, науково-педагогічним 
та педагогічним працівником зберігається його основне місце роботи. 

8. Період наукового стажування зараховується до наукового стажу 
наукового, науково-педагогічного та педагогічного працівника. 

9. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники протягом 
місяця після завершення наукового стажування подають директору НДЦ 
«ЕкоУкраїна», що направив їх на наукове стажування, письмовий звіт про 
результати навчання, стажування та виконання завдання, затвердженого в 
установленому порядку. Звіт підлягає затвердженню головою громадської 
організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-Екологія». 

VІІ. Матеріально-технічне забезпечення  
діяльності НДЦ ЕкоУкраїна 

1. Наукова діяльність НДЦ «ЕкоУкраїна» здійснюється за рахунок 
відповідних донорських, грантових програм українських, міжнародних 
партнерів (фондів, установ, організацій) та/або добровільних внесків членів 
громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-Екологія» 
шляхом надання громадській організації відповідної технічної допомоги 
(фінансової, ресурсної, методологічної та іншої), яка спрямовується головою 
громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-Екологія» 
для забезпечення науково-практичної діяльності НДЦ «ЕкоУкраїна» в межах 
затверджених планів роботи та кошторисів, відповідно до цього Положення. 

2. Організація звітування щодо виконаних планів роботи, виконання 
донорських, грантових програм, на які отримано фінансування НДЦ 
«ЕкоУкраїна», здійснюється директором НДЦ «ЕкоУкраїна». 

VІІІ. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних 
органів  НДЦ «ЕкоУкраїна» та розгляду скарг 

1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів НДЦ «ЕкоУкраїна» можуть 
бути оскаржені науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками НДЦ «ЕкоУкраїна». 

2. Скарга на дії, бездіяльність або рішення директора або заступника 
директора НДЦ «ЕкоУкраїна» подається у порядку, передбаченому Статутом 
громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-Екологія». 

3. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать 
рішення у межах управлінської діяльності керівних органів НДЦ 
«ЕкоУкраїна». 



ІХ. Порядок реєстрації відокремленого підрозділу юридичної особи, 
затвердження та внесення змін до цього Положення 

1. Це положення підлягає затвердженню головою громадської організації 
«Наукова установа «Цифрова агенція «Е-Екологія». 

2. Порядок внесення змін до цього Положення визначається статутом 
громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» 
та чинним законодавством України. 

3. Зміни до цього Положення вносяться та затверджуються головою 
громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» 
за поданням директора НДЦ «ЕкоУкраїна». Про зміни, що вносяться в 
Положення, повідомляються наукові співробітники НДЦ «ЕкоУкраїна». 

4. Створення відокремленого підрозділу «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ У ПРИРОДООХОРОННІЙ СФЕРІ «ЕКОУКРАЇНА», що 
створюється громадською організацією «Наукова установа «Цифрова агенція 
«Е-Екологія» відповідно до цього Положення, підлягає державній реєстрації у 
встановленому діючим законодавством порядку. 

5. Подання відповідного пакету документів для внесення запису до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань про створення відокремленого підрозділу юридичної 
особи: «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ У 
ПРИРОДООХОРОННІЙ СФЕРІ «ЕКОУКРАЇНА» здійснюється 
безпосередньо головою громадської організації «Наукова установа «Цифрова 
агенція «Е-Екологія» або уповноваженою ним особою, про що видається 
відповідна довіреність. 

Х. Припинення діяльності НДЦ ЕкоУкраїна 

1. Припинення діяльності НДЦ «ЕкоУкраїна» здійснюється за рішенням 
голови громадської організації «Наукова установа «Цифрова агенція «Е-
ЕКОЛОГІЯ», шляхом ліквідації або реорганізації, чи у випадку рішення суду 
про заборону (примусовий розпуск) громадської організації «Наукова 
установа «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ». 

2. Припинення діяльності юридичної особи – громадська організація 
«Наукова установа «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ», має наслідком 
припинення діяльності НДЦ «ЕкоУкраїна», як відокремленого підрозділу 
громадської наукової організації. 

 
Директор НДЦ «ЕкоУкраїна», 
кандидат наук з державного управління                                Сергій ВОРОБЙОВ 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР  

інновацій у природоохоронній сфері «ЕкоУкраїна» 
 

I. Загальні положення 

1. Науково-дослідний центр інновацій у природоохоронній сфері 
«ЕкоУкраїна» (скорочено – НДЦ «ЕкоУкраїна»), утворюється як 
структурний спеціалізований науковий підрозділ юридичної особи: ГО 
«Цифрова агенція «Е-Екологія» (ЄДР 40871197), на підставі статті 4 Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», з метою проведення 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень на постійній основі і 
реалізації та впровадження результатів науково-практичної діяльності щодо 
застосування інноваційних технологій (цифрових, геоінформаційних, 
аерокосмічних, ШІ та інших) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів в Україні. 

2. НДЦ «ЕкоУкраїна» утворюється для забезпечення належного виконання 
статутних завдань юридичної особи, в частині: 

- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень на 
постійній основі і реалізації та впровадження результатів науково-практичної 
діяльності щодо застосування інноваційних технологій (цифрових, 
геоінформаційних, аерокосмічних, ШІ та інших) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів; 

- широкого застосування запатентованої моделі побудови інформаційно-
комунікаційних інфраструктур за принципом цифрових екосистем 
®TECHNOLOGY BY E-ECOLOGY (патент №132335) та шляхом розробки, 
модифікації, тестування і технічної підтримки цифрових систем, сайтів, веб-
клієнтів, мобільних додатків та іншого програмного забезпечення на основі 
цієї технології або з використанням інших сучасних технологій, засобів та 
інструментів; 

- реалізації положень Меморандуму про співпрацю між 
Держекоінспекцією України та ГО «Е-Екологія» від 2015 року; 



- реалізації положень Меморандуму про співпрацю між 
Держекоінспекцією України та ГО «Е-Екологія» від 2021 року. 

НДЦ «ЕкоУкраїна» є виконавцем наукових (науково-технічних) робіт в 
межах статутної діяльності з проведення наукових досліджень громадською 
організацією «Цифрова агенція «Е-Екологія». 

2.1. НДЦ «ЕкоУкраїна» у своїй роботі керується Конституцією України та 
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
іншими актами законодавства, Статутом громадської організації (зі змінами), 
наказами голови громадської організації, цим Положенням та положеннями 
Меморандумів про співпрацю між Держекоінспекцією України та 
громадською організацією «Е-Екологія» від 2015 року та від 2021 року. 

3. Основними завданнями НДЦ «ЕкоУкраїна» є: 

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з 
пріоритетних напрямків науки і техніки щодо застосування інновацій 
(цифрових, геоінформаційних, аерокосмічних, ШІ та інших передових 
технологій) у сферах охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; 

виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за 
замовленням держави щодо застосування інновацій у сферах охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів; 

виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно 
замовлень державних підприємств та підприємств іншої форми власності 
щодо застосування інновацій у сферах охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів; 

інженерна реалізація науково-дослідних розробок центру в різних галузях 
промисловості з врахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку, в 
частині застосування інновацій для діяльності з охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів; 

впровадження науково-технічних розробок, в тому числі випуск малих 
серій розроблених виробів, програмного забезпечення, матеріалів та засобів, з 
застосуванням сучасних форм організації цих заходів, а також здійснення 
авторського нагляду за використанням науково-технічних розробок НДЦ 
«ЕкоУкраїна»; 

взаємодія та співпраця з центральними та регіональними органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями, для впровадження інновацій у сферах охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів; 

залучення експертів, надання інституційної, методологічної та 
організаційної підтримки для проведення досліджень та впровадження 



інновацій у сферах охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; 

залучення, координація та визначення пріоритетів донорської та технічної 
допомоги, що надається для проведення досліджень та впровадження 
інновацій у сферах охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; 

реалізація цифрових та інших проектів, механізмів, інструментів, 
основною метою впровадження яких є забезпечення інноваційного розвитку 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів; 

організація та координація діяльності робочих та експертних груп, 
утворених для розробки та впровадження інновацій у сферах охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів; 

організація та проведення обговорень (семінарів, тренінгів, лекцій, 
форумів, конференцій, тощо) щодо передових винаходів, перспективних 
досліджень та впровадження інновацій у сферах охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів, з громадськістю, органами державної влади, бізнесом, 
донорами та іншими зацікавленими особами; 

виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації 
на внутрішньому та зовнішньому ринках науково-практичних розробок НДЦ 
«ЕкоУкраїна». 

4. НДЦ «ЕкоУкраїна» має власний сайт, бланк та печатку зі своїм 
найменуванням. НДЦ «ЕкоУкраїна» може використовувати офіційний веб-
сайт громадської організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» для 
поширення інформації про свою діяльність. 

II. Повноваження НДЦ «ЕкоУкраїна» 

1. НДЦ «ЕкоУкраїна» відповідно до покладених на нього завдань: 

здійснює фундаментальні дослідження та забезпечує впровадження 
прикладних розробок щодо застосування інновацій у сферах охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів (далі – природоохоронна сфера); 

залучає експертів та сприяє впровадженню інновацій у природоохоронній 
сфері; 

забезпечує підтримку здійснення заходів щодо впровадження інновацій у 
природоохоронній сфері; 

подає на розгляд центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо 
здійснення необхідних заходів для впровадження інновацій у 
природоохоронній сфері; 



проводить громадську експертизу нормативно-правових актів, що 
розробляються центральними органами виконавчої влади, які регулюють 
відносини щодо впровадження інновацій у природоохоронній сфері, та 
вносить відповідні пропозиції щодо цих актів; 

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, пов'язаних із 
реалізацією та впровадженням інновацій у природоохоронній сфері, та 
вносить їх на розгляд центральних органів виконавчої влади; 

інформує громадськість про свою діяльність на власному сайті, 
офіційному веб-сайті громадської організації та в інший прийнятний спосіб; 

організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань щодо 
дослідження та впровадження інновацій у природоохоронній сфері. 

2. НДЦ «ЕкоУкраїна» має право: 

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (проектні та експертні 
групи за відповідними напрямами); 

у межах діючого законодавства залучати до роботи НДЦ «ЕкоУкраїна» 
представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, 
підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців – державних 
службовців, спеціалістів органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів 
наукової діяльності за їх згодою в межах чинного законодавства; 

організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, брати участь у 
публічних заходах (нарадах, засіданнях тощо) з питань своєї діяльності; 

отримувати в установленому порядку від державних органів проекти 
нормативно-правових актів для проведення громадської експертизи; 

отримувати в установленому порядку від державних органів інформацію, 
необхідну для забезпечення діяльності НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

подавати до центрального органу виконавчої влади, який реалізує 
державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, рекомендації і 
пропозиції з питань, що належать до компетенції НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

направляти представників НДЦ «ЕкоУкраїна» для участі в заходах 
(нарадах, засіданнях колегій, тощо), що проводяться центральними та 
регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 

розглядати пропозиції експертів, інститутів громадянського суспільства та 
звернення громадян з питань, що належать до компетенції НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим 
Положенням. 

III. Організація діяльності, органи управління  
та персональний склад НДЦ «ЕкоУкраїна» 



1. Регламент роботи, структура, штатний розпис, плани роботи, кошторис 
та положення НДЦ «ЕкоУкраїна» затверджуються головою громадської 
організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» за поданням директора НДЦ 
«ЕкоУкраїна». 

2. НДЦ «ЕкоУкраїна» очолює директор, який призначається і звільняється 
наказом голови громадської організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ». 
Директор НДЦ «ЕкоУкраїна» використовує за призначенням закріплені за ним 
наказом голови громадської організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» 
основні, оборотні фонди та приміщення, у встановлені терміни надає 
фінансовий звіт, що входить до балансу громадської організації «Цифрова 
агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ», і діє на підставі доручення отриманого від юридичної 
особи – голови громадської організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ». 

Директором НДЦ «ЕкоУкраїна» може бути особа, яка має науковий 
ступінь не нижче кандидата наук (доктора філософії) з державного управління. 
Членство у громадській організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» не є 
обов’язковою умовою для призначення особи на посаду директора НДЦ 
ЕкоУкраїна. 

Директор НДЦ «ЕкоУкраїна» може мати заступника, який призначається 
на посаду та звільняється з посади головою громадської організації «Цифрова 
агенція «Е-Екологія» за поданням директора НДЦ «ЕкоУкраїна» з числа 
наукових працівників, асистентів або експертів НДЦ «ЕкоУкраїна», 
відповідно до структури, штатного розпису, кошторису та положення НДЦ 
«ЕкоУкраїна» згідно укладеного трудового договору. 

3. Директор НДЦ «ЕкоУкраїна»: 

організовує наукову діяльність, проведення фундаментальних досліджень 
та прикладних розробок НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

скликає та організовує підготовку засідань НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

підписує документи від імені НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

інформує голову громадської організації про роботу НДЦ «ЕкоУкраїна»; 

представляє НДЦ «ЕкоУкраїна» у відносинах з державними органами, 
органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, 
установами та організаціями, міжнародними грантовими, донорськими 
установами, організаціями та фондами, об'єднаннями громадян, засобами 
масової інформації, громадянами; 

має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності НДЦ 
«ЕкоУкраїна»; 

може надсилати інформаційні запити до державних органів, підприємств, 
установ та організацій з метою отримання інформації, необхідної для 
забезпечення діяльності та виконання функцій НДЦ «ЕкоУкраїна», та 
отримувати на них відповіді; 



виконує інші функції для забезпечення здійснення НДЦ «ЕкоУкраїна» 
своїх повноважень. 

4. Наукові працівники, асистенти та експерти НДЦ «ЕкоУкраїна» 
призначаються головою громадської організації «Цифрова агенція «Е-
ЕКОЛОГІЯ» за поданням директора НДЦ «ЕкоУкраїна», про що видаються 
відповідні накази. 

До складу наукових працівників, асистентів та експертів НДЦ 
«ЕкоУкраїна» можуть входити українські та міжнародні науковці, експерти, 
представники громадських, експертних організацій, асоціацій, інших 
непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до 
законодавства України, представники державних органів та органів місцевого 
самоврядування. Науковими працівниками, асистентами та експертами НДЦ 
«ЕкоУкраїна» можуть бути особи, які мають повну вищу освіту. Членство у 
громадській організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» не є обов’язковою 
умовою для призначення особи на посаду у НДЦ «ЕкоУкраїна». 

Директор, наукові працівники, асистенти та експерти НДЦ «ЕкоУкраїна», 
відповідно до пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», є суб’єктами наукової і науково-технічної 
діяльності, що проводять фундаментальні та/або прикладні наукові 
дослідження щодо застосування інноваційних технологій (цифрових, 
геоінформаційних, аерокосмічних, ШІ та інших) у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів в Україні. 

Оплата наукової, науково-технічної, науково-організаційної, науково-
педагогічної діяльності наукових працівників НДЦ «ЕкоУкраїна» (директора, 
асистентів та експертів) здійснюється за трудовими договорами або 
договорами на виконання науково-дослідних робіт відповідно до структури, 
штатного розпису та кошторису НДЦ «ЕкоУкраїна», затвердженого головою 
громадської організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» за поданням 
директора НДЦ «ЕкоУкраїна». 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» (зі 
змінами), Постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за 
сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 
03.04.93 р. № 245 (зі змінами) та Положення про умови роботи за 
сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, 
затверджене спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28.06.93р. 
№43 (зі змінами), директор, наукові працівники, асистенти і експерти НДЦ 
«ЕкоУкраїна», якщо вони є державними службовцями або працівниками 
органів місцевого самоврядування, мають право здійснювати інтелектуальну 
творчу діяльність, спрямовану на одержання нових знань та/або пошук шляхів 
їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні 
наукові дослідження за сумісництвом (наукова діяльність). При роботі за 
сумісництвом з такими особами укладається окремі трудові договори або 



договори на виконання науково-дослідних робіт, які юридично не пов’язані із 
трудовими договорами за основним місцем роботи. 

5. У НДЦ «ЕкоУкраїна» для більш спеціалізованої та плідної участі усіх 
його наукових працівників, асистентів і експертів можуть утворюватися 
експертні та проектні групи за напрямами, визначеними директором. Роботу 
експертної або проектної групи організовує відповідальна особа НДЦ, яка 
визначається директором НДЦ «ЕкоУкраїна». 

ІV. Міжнародна співпраця НДЦ ЕкоУкраїна 

1. НДЦ «ЕкоУкраїна» у відповідності з своїми завданнями та 
статутними завданнями громадської організації «Цифрова агенція «Е-
ЕКОЛОГІЯ», має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності 
у порядку, передбаченому цим Положенням, Статутом громадської 
організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» та чинним законодавством 
України. 

2. Міжнародна діяльність НДЦ «ЕкоУкраїна» здійснюється шляхом 
участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також 
інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і 
принципам міжнародного права. 

3. При здійсненні міжнародної діяльності НДЦ «ЕкоУкраїна» 
користується повним обсягом прав і обов’язків спеціалізованого наукового 
підрозділу юридичної особи – громадської наукової організації. 

4. НДЦ «ЕкоУкраїна»: 

- організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних 
партнерів конференції, семінари, виставки, тощо, відряджає своїх 
представників для участі у відповідних заходах за межами України; 

- проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у 
відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати; 

- реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних 
партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному 
законодавству України.  

V. Матеріально-технічне забезпечення  
діяльності НДЦ ЕкоУкраїна 

1. Наукова діяльність НДЦ «ЕкоУкраїна» здійснюється за рахунок 
відповідних донорських, грантових програм українських, міжнародних 
партнерів (фондів, установ, організацій) та/або добровільних внесків членів 
громадської організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» шляхом надання 
громадській організації відповідної технічної допомоги (фінансової, 
ресурсної, методологічної та іншої), яка спрямовується головою громадської 
організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» для забезпечення науково-
практичної діяльності НДЦ «ЕкоУкраїна» в межах затверджених планів 
роботи та кошторисів, відповідно до цього Положення. 



2. Організація звітування щодо виконаних планів роботи, виконання 
донорських, грантових програм, на які отримано фінансування НДЦ 
«ЕкоУкраїна», здійснюється директором НДЦ «ЕкоУкраїна». 

VІ. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів  
НДЦ ЕкоУкраїна та розгляду скарг 

1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів НДЦ «ЕкоУкраїна» можуть 
бути оскаржені науковими співробітниками НДЦ. 

2. Скарга на дії, бездіяльність або рішення директора або заступника 
директора НДЦ подається до голови громадської організації «Цифрова агенція 
«Е-ЕКОЛОГІЯ», який зобов'язаний розглянути скаргу у визначений чинним 
законодавством 30-ти денний термін, із обов'язковим викликом співробітника 
НДЦ, який скаржиться, а також директора/заступника директора НДЦ, 
бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги 
головою громадської організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» - повторна 
скарга подається до Наглядової ради громадської організації «Цифрова 
агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ», яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або 
позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом наукового співробітника 
НДЦ, який скаржиться, а також голови цифрової агенції та директора 
НДЦ/заступника директора НДЦ, бездіяльність або рішення якого 
оскаржується. 

3. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать 
рішення у межах управлінської діяльності керівних органів НДЦ 
«ЕкоУкраїна». 

VIІ. Порядок внесення змін до цього Положення 

1. Порядок внесення змін до Положення визначається статутом 
громадської організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» та чинним 
законодавством України. 

2. Зміни до цього Положення вносяться та затверджуються головою 
громадської організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ» за поданням 
директора НДЦ «ЕкоУкраїна». Про зміни, що вносяться в Положення, 
повідомляються наукові співробітники НДЦ. 

VIIІ. Припинення діяльності НДЦ ЕкоУкраїна 

1. Припинення діяльності НДЦ «ЕкоУкраїна» здійснюється за рішенням 
голови громадської організації «Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ», шляхом 
ліквідації або реорганізації, чи у випадку рішення суду про заборону 
(примусовий розпуск) громадської організації «Цифрова агенція «Е-
ЕКОЛОГІЯ». 

2. Припинення діяльності юридичної особи – громадська організація 
«Цифрова агенція «Е-ЕКОЛОГІЯ», має наслідком припинення діяльності 
НДЦ «ЕкоУкраїна», як спеціалізованого наукового структурного підрозділу 
громадської наукової організації. 



ІХ. Місцезнаходження та реквізити: 

1. Відокремлений спеціалізований науковий підрозділ юридичної особи 
«Науково-дослідний центр інновацій у природоохоронній сфері 
«ЕкоУкраїна»: 

26005, Україна, м.Кропивницький, вул.Велика Перспективна 10а, телефон: 
+380667260124, електронна поштова скринька: ecociation@gmail.com, веб-
сайт: https://rc.ecoukraine.org, YouTube-канал: Ecoukraine.org 

2. Юридична особа - громадська наукова організація «Цифрова агенція         
«Е-Екологія» (ЄДР 40871197): 

01001, Україна, м.Київ, пл.Спортивна 1, БЦ «Гуллівер» телефон: 
+380975313044, електронна поштова скринька: e-ecology.digital@ukr.net, веб-
сайт: https://da.ecoukraine.org  

 

 
Директор НДЦ «ЕкоУкраїна», 
кандидат наук з державного управління                                Сергій ВОРОБЙОВ 


