
Про оголошення конкурсного відбору науково-технічних 
(експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання 
яких розпочнеться у 2019 році за рахунок загального фонду державного 
бюджету 

Наказ МОН № 1187 від 01.11.2018 року 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 1187 від 01 листопада 2018 року 

Про оголошення конкурсного відбору 

науково-технічних (експериментальних) 

розробок за державним замовленням, 

виконання яких розпочнеться у 2019 році 

за рахунок загального фонду державного 

бюджету 

  

Відповідно до статей 42, 48, 57 та 58 Закону України “Про наукову і науково-технічну 

діяльність”, Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, Порядку 

проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до 

виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 739, підпункту 75 пункту 4 Положення про 

Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

16 жовтня 2014 р. № 630, наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2017 № 192 “Про 

затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного 

відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням”, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 березня 2017 р. за 339/30207, НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за 

державним замовленням (далі - Конкурс), виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок 

загального фонду державного бюджету. 

2. Затвердити текст Оголошення про проведення конкурсного відбору науково-технічних 

(експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 

2019 році за рахунок загального фонду державного бюджету (далі - Оголошення про 

проведення Конкурсу), що додається. 

3. Встановити кінцевий строк приймання документів на участь у Конкурсі до 18 год 3 грудня 

2018 року. 

4. Департаменту науково-технічного розвитку (Хименко О. А.) забезпечити: 

1) організацію проведення Конкурсу; 

2) відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну експертизу” проведення 

наукової і науково-технічної експертизи заявок, поданих на участь у Конкурсі. 

5. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій (Голубова Т. А.) забезпечити 

оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки: 

1) Оголошення про проведення Конкурсу; 

2) зразка-форми заявки на участь у Конкурсі та рекомендацій щодо її заповнення. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Стріху М. В. 
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